
 

  

 

 

 

 

 

                                                             

                                  

 

 

       

                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
              ตามทีไพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542  วาดຌวยรืไองมาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  พืไอ
พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซึไงประกอบเปดຌวยระบบการประกันคุณภาพภาย฿นละการประกันคุณภาพภายนอกนัๅน  
               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางเดຌด านินการประกันคุณภาพภาย฿นตามนวของส านักงานการอุดมศึกษา  ซึไงป็นหนวยงานตຌนสังกัด  ดยเดຌประมินผลการด านินงาน
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ละ วิคราะห์จุดออน  จุดขใง ละ นวทางการพัฒนา  ฿นระหวางดือนกันยายน 255็ – สิงหาคม 255่  ป็นทีไรียบรຌอยลຌว  ดยบงป็น 
4 สวน  คือ 

              สวนทีไ 1     :   ขຌอมูลพืๅนฐานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
              สวนทีไ 2     :   ผลการประมินตนองตามองค์ประกอบละตัวบงชีๅคุณภาพ 

              สวนทีไ 3     :   สรุปผลการประมินละทิศทางการพัฒนา 

              สวนทีไ 4     :   ภาคผนวก 

             ดังนัๅน  คูมือนีๅจะป็นนวทาง฿นการประมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ประจ าป 255็  ละ฿ชຌประกอบการปรับปรุงพัฒนางาน
ตอเป 
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บทที ่  

ส่วนน า SAR 

 

1.0 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

             การประมินตนองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ป็นการประมินผลการด านินงานปการศึกษา 2557 พืไอ฿หຌสะทຌอนคุณภาพการ
ด านินงานจริง ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการประมินตนองครัๅงนีๅประกอบดຌวยขຌอมูลดຌานการจัดการรียนการสอน ฿ชຌรอบวลาตามปการศึกษา 2557 (กันยายน 255็ – สิงหาคม 255่) ละ
ขຌอมูลดຌานการบริหารจัดการ ฿ชຌรอบวลาตามปงบประมาณ พ.ศ. 255็ (1 ตุลาคม 255็ - 30 กันยายน 255่) ดยอิงกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสกอ.ี ละการประมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา 

ิสมศ.ี  
                  ฿นปการศึกษา 255ๆ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เดຌประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿นตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. ิๆ ตัวบงชีๅี ผลการประมินตนอง
อยูทีไระดับคะนน  ใ.่ใ  รวมทัๅงตัวบงชีๅคุณภาพพิไมติมของ สมศ. ิ ่ ตัวบงชีๅี รวมทัๅงสิๅน  ้  ตัวบงชีๅ ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน ใ.่แ  

         ผลการประมินป็นรายองค์ประกอบ ป็นดังนีๅ (฿ชຌคะนนจากตาราง ส.1+) 

           - องค์ประกอบทีไ 1      ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ละผนด านินการ  
                                       แ.แ    กระบวนการพัฒนาผน  ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน  ไ   

           - องค์ประกอบทีไ 3      กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

                                       3.2    ระบบละกลเกการสงสริมกิจกรรมนักศึกษา ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน  ใ   

           - องค์ประกอบทีไ ็      การบริหารละการจัดการ 

                                       7.1    (สกอ.ี ภาวะผูຌน าของสภาสถาบันละผูຌบริหารทุกระดับของสถาบัน  ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน  5 

                                       7.2    (สกอ.ี การพัฒนาสถาบันสูสถาบันรียนรูຌ  ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน   3 
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                                     7.4    (สกอ.ี ระบบบริหารความสีไยง  ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน   5   
          -  องค์ประกอบทีไ ้    ระบบละกลเกการประกันคุณภาพ 

                                     9.1   (สกอ.ี ระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน   ไ   
          -  องค์ประกอบทีไ ้็  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

                                    ็.แ็  ิสมศ.ี ผลการพัฒนาตามจุดนຌนละจุดดนทีไสงผลสะทຌอนป็นอกลักษณ์ของสถาบัน ึึผลการประมินตนองอยูทีไระดับคะนน   ใ   
          -  องค์ประกอบทีไ ็.แใ   ิสมศ.ี การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารสถาบัน   4.48 

          -  องค์ประกอบทีไ ้.แ5   ิสมศ.ี ผลประมินการประกันคุณภาพภาย฿นรับรองดยตຌนสังกัด  ใ.่ใ 

1.1 ชืไอหนวยงาน ทีไตัๅง ละประวัติความป็นมาดยยอ 

ประวัติความป็นมา..ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

        มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ป็นมหาวิทยาลัยปຂดทีไ฿ชຌระบบการศึกษาทางเกล  มุง฿หຌนักศึกษาเดຌศึกษาคຌนควຌาดຌวยตนองมากทีไสุดดังนัๅน พืไอป็นการสริมสรຌาง
ระบบการรียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพ ยิไงขึๅน ละยังป็นการพิไมบริการ฿หຌ฿กลຌผูຌรียน มหาวิทยาลัยจึงเดຌขยายครือขายพืไอป็นตัวทนของมหาวิทยาลัย ฿นการ฿หຌบริการ
ทางวิชาการละวิชาชีพเปยังสวนภูมิภาคทัไวประทศ  ดยการจัดตัๅงศูนย์วิทยพัฒนาขึๅน จ านวน 10 หง  เดຌก  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พชรบุรี 
อุบลราชธานี สุขทัย อุดรธานี ล าปาง จันทบุรี ยะลา ละนครนายก ตละศูนย์ฯจะรองรับการ฿หຌบริการครอบคลุมพืๅนทีไ 5 - 10 จังหวัดดยรอบ 
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ขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล าปาง 8 จังหวัดภาคหนือตอนบน.เดຌก.... 
ล าปาง...ล าพูน... ชียง฿หม..พร. ..นาน...พะยา...ชียงราย....ละมฮองสอน 

        จากนวคิดของการจัดตัๅงมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชป็นมหาวิทยาลัยปຂด  มหาวิทยาลัยเดຌมุงนຌน฿นการพัฒนาระบบการศึกษาทางเกลทีไมีประสิทธิภาพละ฿หຌ 
ความส าคัญ฿นการจัดบริการนักศึกษาอยางทัไวถึงมากทีไสุดพืไอ฿หຌสามารถปຂดอกาสการศึกษาละสริมประสบการณ์฿หຌกนักศึกษาอยางสมบูรณ์บบ  ฿นการบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดปງาหมาย฿นการ฿หຌบริการทีไกวຌางขวาง ทัๅง฿นสวนกลางละ สวนภูมิภาค มีการจัดตัๅงศูนย์บริการการศึกษา ดยอาศัยความรวมมือจากหนวยราชการ 

อืไน โ อาทิ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภาค  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด  ศูนย์บริการการศึกษาฉพาะกิจ มุม มสธ.  ฿นวลาดียวกันเดຌก าหนดนวคิดของการมี 
"ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวร" ซึไงจะป็นศูนย์บริการการศึกษา฿นสวนภูมิภาคทีไป็นของมหาวิทยาลัย พืไอสริมการบริการการศึกษา฿หຌมีความคลองตัวมากยิไงขึๅน 
ภาย฿ตຌการดูลของ "ส านักบริการการศึกษา" เวຌดຌวย...มืไอวันทีไ 13 มีนาคม พ.ศ. 2529 "ศูนย์บรรณสารสนทศ" ซึไงป็นหนวยงาน฿หຌบริการหຌองสมุดละสืไอการศึกษา ฿นสังกัด
ส านักทคนลยีการศึกษา เดຌรับการยกฐานะขึๅนป็น "ส านักบรรณสารสนทศ"ละเดຌรวมนวคิดของการจัดตัๅงศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวรจากส านักบริการ
การศึกษาเวຌป็นสวนหนึไงของส านักบรรณสารสนทศ ดຌวย ดยมีชืไอ฿หมวา"ศูนย์วิทยบริการ" พืไอ฿หຌบริการหຌองสมุด สืไอการศึกษาจัดกิจกรรมการรียนการสอน ละป็นหลง
฿นการประชาสัมพันธ์ขาวสารของมหาวิทยาลัย 

 

         หลังจากทีไเดຌมีการจัดตัๅงส านักบรรณสารสนทศ เดຌมีการด านินการกีไยวกับการจัดตัๅงศูนย์วิทยบริการการศึกษาทีไป็นของมหาวิทยาลัยภาย฿ตຌชืไอศูนย์วิทยบริการอยาง
ป็นรูปธรรม มีการวางผนละก าหนดปງาหมายของการจัดตัๅงศูนย์วิทยบริการทัๅงสิๅนจ านวน 10 หงกระจายอยูทัไวประทศ  ดยศูนย์วิทยบริการตละหงจะมีขอบขต฿นการ
บริการครอบคลุมจังหวัด฿กลຌคียง 5- 10 จังหวัด ขึๅนอยูกับสภาพภูมิศาสตร์ละการคมนาคม  ฿นการจัดหาสถานทีไตัๅงของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมีนยบายทีไจะ฿ชຌทีไดินทีไ
ป็นของสวนราชการ หรือทีไทีไอกชนบริจาค฿หຌ พืไอมิ฿หຌป็นภาระดຌานการลงทุนรืไองสถานทีไจัดตัๅงมากกินเป ละป็นความพยายามทีไจะกอ฿หຌกิดความรวมมือกับชุมชนตัๅงต
จุดริไมตຌนการด านินการจัดหาทีไดิน เดຌด านินการอยางตอนืไอง มีการจัดสงคณะบุคลากรดินทางเปประสานงาน฿นจังหวัดปງาหมายพืไอ฿หຌเดຌ ทีไดินทีไมีความหมาะสม มีการ
คมนาคมสะดวกอยู฿นขตชุมชน มีนืๅอทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับผนงบประมาณการกอสรຌาง ดຌวยปัจจัยดังกลาวขຌางตຌน ท า฿หຌการจัดหาทีไดินตຌอง฿ชຌความพยายามละ 

 

 

- ใ      - 



 

 

อุตสาหะของผูຌทีไกีไยวขຌอง ละ฿นบางจังหวัดจ าป็นตຌองปรับผน จนกระทัไงสามารถจัดหาทีไดินป็นสถานทีไตัๅงของศูนย์วิทยพัฒนาบริการครบทัๅง 10 หง ดังตอเปนีๅ 
.....฿นป 2530 มหาวิทยาลัยเดຌรับการบริจาคทึไดินจาก นายอกศักดิ์ นวกิจเพฑูรย์ ฿นจังหวัดนครศรีธรรมราช ละเดຌรับงบประมาณผนดินจากการขอปรญัตติงบประมาณ
รายจายประจ าป 2531 ป็นคากอสรຌางตดຌวยปัญหาภัยธรรมชาติอยางรุนรง฿นจังหวัดนครศรีธรรมราช ท า฿หຌการกอสรຌางลาชຌา ท า฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอย฿นป 2533 ตอมา
มหาวิทยาลัยเดຌจัดสงบุคลากรจ านวน 19 รายเปปฏิบัติงานมืไอวันทีไ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ละริไมปຂด฿หຌบริการศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช ป็นหงรกตัๅงต
ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 ป็นตຌนมา 

 

          ฿นระยะวลาตอมา มหาวิทยาลัยเดຌประสานงานละเดຌรับความหในชอบ฿นการขอ฿ชຌทีไดินสาธารณประยชน์฿นจังหวัดนครสวรรค์ อุบลราชธานี สุขทัย ละจันทบุรี 
ตอมาเดຌรับการบริจาคทีไดินทีไจังหวัดล าปาง ละจังหวัดยะลาจากอกชน คือ นายบุญชู ตรีทอง สมาชิกสภาผูຌทนราษฏรจังหวัดล าปาง ละนายอาวุธ จษฎาเกรสร฿นจังหวัด
ยะลา ละเดຌขอ฿ชຌทีไราชพัสดุ฿นจังหวัดนครนายก สวน฿นจังหวัดพชรบุรี มหาวิทยาลัยเดຌด านินการจัดหาทีไดินชนดียวกับจังหวัดอืไน โ จนถึงขัๅนสุดทຌายจึงเดຌด านินการขอชา
ทีไดินธรณีสงฆ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร ละวัดพธิ์กรุ 
        หลังจากทีไเดຌมีการกอสรຌางศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปลຌว  มหาวิทยาลัยเดຌประสานกับกรมยธาธิการ พืไอ฿หຌมีการออกบบศูนย์วิทยบริการ 9 

หง ทีไหลือ฿หຌหมือนกัน พืไอความป็นอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ละเดຌด านินการกอสรຌางตามงบประมาณทีไเดຌรับ ฿นป 2538 มหาวิทยาลัยเดຌมีการปลีไยนชืไอศูนย์วิทย
บริการป็น "ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" ละ มหาวิทยาลัยเดຌปຂด฿หຌบริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ รวมทัๅงสิๅน 5 หง เดຌก ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ อุบลราชธานี พชรบุรี ละสุขทัยละเดຌตรียมการทีไจะปຂด฿หຌบริการ฿นป 2541 อีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดล าปางละอุดรธานี สวนศูนย์วิทยพัฒนาบริการ฿น
จังหวัดจันทบุรีละ ยะลา เดຌ฿หຌบริการ฿นป 2542 ตอมาป 2543 เดຌปຂด฿หຌบริการหงทีไ 10 ฿นจังหวัด นครนายก 

        หลังจากทีไเดຌมีการด านินการของศูนย์วิทยพัฒนาบริการเปลຌวระยะหนึไง  มหาวิทยาลัยลใงหในวาภารกิจของศูนย์วิทยพัฒนาบริการมีขอบขายทีไกวຌางขวางกวาการ
฿หຌบริการตพียงรืไองหຌองสมุดละสืไอการศึกษา  การ฿หຌสังกัดอยูภาย฿ตຌการดูลของส านักบรรณสารสนทศจะเมสอดคลຌองกับภารกิจทีไทຌจริง฿นผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะทีไ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มหาวิทยาลัยจึงเดຌสนอจัดตัๅงศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ยกออกป็นอิสระภาย฿ตຌการก ากับดูลของหนวยงาน฿หม คือ "ส านัก
วิทยาพัฒนาบริการ" พืไอ฿หຌป็นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไ฿นการวางผน  ประสานงาน  การติดตาม  ละการประมินผลการด านินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ฿หຌป็นนวทาง
ดียวกัน ละตอบสนองนยบายมหาวิทยาลัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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        ฿นป 2543 เดຌปลีไยนชืไอ "ส านักวิทยพัฒนาบริการ"ป็น " ส านักวิทยพัฒนา" ละ"ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" ป็น "ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช" 

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง..ขนาดทีไตัๅงส านักงาน : 11.2 เร 
ทีไตัๅง : หมู 2 ถ. ล าปางชียง฿หม ต. ปงยางคก อ. หຌางฉัตร จ. ล าปาง 52190 

ปຂด฿หຌบริการ : 15 กรกฎาคม 2541 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน ป้าหมายละวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ ิVisionี 
"มุงสูความป็นลิศดຌานบริการการศึกษา ละพัฒนาครือขายอยางมีประสิทธิภาพ" 

 

พันธกิจ ( Mission )฿หม 
1. บริการการศึกษากนักศึกษาละประชาชน 

2. สนับสนุนกิจกรรมการรียนการสอนของ มสธ.  
3. พัฒนาความรวมมือครือขาย฿นการ฿หຌบริการการศึกษาทางเกล 

4. บริการวิชาการละวิชาชีพกสังคม 

5. อนุรักษ์  สงสริมศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
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คานิยม    
1. รวมรงรวม฿จ 

2. ฿ฝຆคุณธรรม 

3. น าสิไง฿หม 
4. รียนรูຌเดຌทุกทีไ ทุกวลา 

 

ประดในยุทธศาสตร์ ปี โ55ๆ – โ5ๆเ 

พันธกิจทีไ แ   :   บริการการศึกษากนักศึกษาละประชาชน 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ทีไ แ  :  พัฒนาการ฿หຌบริการการศึกษาสูความป็นลิศ  ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1ี  ดังนีๅ 
         ป้าประสงค์          :    แ.แ    พืไอ฿หຌผูຌรับบริการขຌาถึงการ฿หຌบริการทางการศึกษาเดຌสะดวก  รวดรใว  ละพึงพอ฿จ 

               ตัวชีๅวัด          :  แ.แ-แ    คะนนฉลีไยความพึงพอ฿จผูຌรับบริการการศึกษา 

              กลยุทธ์           :  แ.1.1    ก าหนดมาตรฐานการ฿หຌบริการการศึกษาของ ศวน.มสธ. 
                                                    -   ครงการยกระดับศูนย์บริการรวมบบครบวงจร ิOSSี  ของศวน.มสธ.   
              ตัวชีๅวัด           :  แ.แ-โ    จ านวนกิจกรรมทีไน าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริการเดຌจริง 
               กลยุทธ ์         :  แ.แ-โ    พิไมชองทางการศึกษากับนักศึกษา 

                                                    -   กิจกรรมพิไมชองทางการสืไอสารพืไอ฿หຌบริการกนักศึกษา 
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               ตัวชีๅวัด          :  แ.แ-ใ    คะนนฉลีไยของการรับรูຌภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

              กลยุทธ์           :  แ.1.1    ประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการการศึกษาของ ศวน.มสธ. ผานสืไอตางโ 

                                                    -    ครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรຌางภาพลักษณ์ของศวน.ประชาสัมพันธ์ผานสืไอตางโ  

 

         ป้าประสงค์          :   แ.โ     พืไอพิไมจ านวนนักศึกษา/ผูຌรียนทีไสมัครผาน ศวน. มสธ. 
               ตัวชีๅวัด           :  แ.โ-แ   รຌอยละทีไพิไมขึๅนตอปของจ านวนนักศึกษา฿นหลักสูตรการรียนการสอนมืไอทียบกับปงบประมาณทีไผานมา 

              กลยุทธ์            :  แ.โ.1   รณรงค์รับสมัครนักศึกษา฿หม/ผูຌรียนชิงรุก฿นสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/หนวยงานอืไนโ 

                                      แ.โ.โ   การประชาสัมพันธ์ชิงรุก฿นพืๅนทีไ 
                                                       -    ครงการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา฿หม/ผูຌรียน฿นขตพืๅนทีไ ศวน.มสธ. 
                                                       -    จ านวนนักศึกษา฿หมทีไสมัครผาน ศวน.  
                                                       -    จ านวนกลุมปງาหมายฉพาะทีไสมัครผาน ศวน.มสธ. เดຌก กลุมองค์กร / กษตรกร / รงงาน / ผูຌรียนลักษณะพิศษ        
           
                   ตัวชีๅวัด           :  แ.โ-โ   รຌอยละทีไพิไมขึๅนตอปของผูຌรียน฿หม฿นครงการสัมฤทธิบัตรมืไอทียบจากปฐาน 

                                                       -    จ านวนผูຌรียน฿หม฿นครงการสัมฤทธิบัตรทีไสมัครผาน ศวน.มสธ. 
 

พันธกิจทีไ 2   :   สนับสนุนกจิกรรมการรียนการสอนของ มสธ. 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ทีไ โ  :  ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2ี  ดังนีๅ 
         ป้าประสงค์         :    โ.แ      พืไอลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน ิDrop Outี 
               ตัวชีๅวัด          :  2.แ-แ     รຌอยละของนักศึกษาขຌารวมครงการทีไสอบผาน 
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              กลยุทธ์           :  โ.1.1     สงสริม/สนับสนุน/พัฒนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
                                                         -     ครงการสงสริมความส ารใจการศึกษาของนักศึกษา มสธ. 
                                                         -     กิจกรรมพืไอนชวยพืไอน/พีไชวยนຌอง 
                                                         -     กิจกรรมสงสริมความส ารใจ 

                                                         -     กิจกรรมติวขຌมกอนสอบ  

 

                                                    ตวัชีๅวัด 

                -      จ านวนผูຌขຌารวมกิจกรรม 

                -      จ านวนนักศึกษาทีไสอบผาน 

                -      จ านวนนักศึกษาทีไลงทะบียนตอ฿นภาคการศึกษาถัดเป 

 

พันธกิจทีไ 3   :   พัฒนาความรวมมือครือขาย฿นการ฿หຌบริการการศึกษาทางเกล 

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ทีไ ใ  :  พัฒนาครือขายบริการการศึกษา฿หຌขຌมขใง ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3ี  ดังนีๅ 
         ป้าประสงค์         :    ใ.แ     พืไอสรຌางความขຌมขใงของครือขายบริการดຌานการศึกษาละครือขายปฎิบัติการ มสธ. 
               ตัวชีๅวัด          :  ใ.แ-แ     จ านวนครือขายการศึกษาทีไพิไมขึๅนของศวน.มสธ. 
              กลยุทธ์           :  ใ.1.1     สรຌางความขຌมขใงของครือขายการศึกษา / ครือขายปฏิบัติการ มสธ. 
                                                          -     ครงการสรຌาง/พัฒนาครือขายการศึกษา มสธ. ฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ 

                                                          -     จ านวนครือขายการศึกษา฿หมทีไพิไมขึๅน ิศูนย์ละ แ ครือขาย/ปี 
                                                          -     ครงการสัมมนาชิงปฏิบัติการครือขายบริการการศึกษา ิแ ครงการ/ปี 
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               ตัวชีๅวัด          :  ใ.แ-โ     รຌอยละของชมรมนักศึกษาประจ าจังหวัดทีได านินกิจกรรมตอจ านวนชมรมนักศึกษาทัๅงหมดทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ ศวน.มสธ. 
              กลยุทธ์           :  ใ.1.โ     สรຌางความขຌมขใงของครือขายชมรมนักศึกษา มสธ./ชมรมบัณฑิต มสธ. 
                                                          -     กิจกรรมสัมมนาผูຌน าชมรมนักศึกษา 
                                                          -     กิจกรรมประชุมชิงปฏิบัติการผูຌน าชมรมนักศึกษา 

                                                          -     กิจกรรมกีฬาชมรมนักศึกษา 

 

พันธกิจทีไ ไ   :   บริการวิชาการวิชาชีพกสังคม 

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ทีไ ไ  :  สงสริมบริการวิชาการละวิชาชีพกชุมชน ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5ี  ดังนีๅ 
         ป้าประสงค์         :    ไ.แ     พืไอบริการวิชาการ / วิชาชีพทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชน 

               ตัวชีๅวัด          :  ไ.แ-แ     จ านวนครงการบริการวิชาการทีไท า฿หຌกิดประยชน์ตอชุมชน/สังคมละผูຌดຌอยอกาส 

              กลยุทธ์           :  ไ.1.1     บริการวิชาการ/วิชาชีพทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชน 

                                                        -     ครงการบริการวิชาการกสังคมิงบประมาณผนดินี 
 

              ตัวชีๅวัด           :  ไ.1.โ     จ านวนผูຌรับบริการครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพกสังคม 

              กลยุทธ์           :  ไ.1.โ     สงสริมสรຌางภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ละ ศวน.มสธ.  
 

               ตัวชีๅวัด          :  ไ.1.ใ     รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 

              ตัวชีๅวัด           :  ไ.แ.ไ     จ านวนหลักสูตรฝຄกอบรมทีไตอบสนองตอความตຌองการของสังคม 

 ครงการบริการวิชาการ รวมกับ สศต. 
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พันธกิจทีไ 5   :   อนุรักษ์ สงสริมศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาทีไ 5  :  สงสริมวัฒนธรรมละอนุรักษ์ ภูมิปัญญาทຌองถิไน ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6ี  ดังนีๅ  
         ป้าประสงค์         :    5.แ     พืไออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน฿หຌคงอยูคูชุมชน 

               ตัวชีๅวัด           :  5.แ-แ     จ านวนครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไกิดประยชน์ละสรຌางคุณคาตอชุมชนภาย฿น/ภายนอก 

              กลยุทธ์            :  5.1.1     สงสริมบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ขຌารวมกิจกรรมทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ละการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญา 

                                                 ทຌองถิไนรวมกับชุมชน 

                                                          -     ครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน ิ฿ชຌงบประมาณผนดินี 
 

         ตัวชีๅวัด          :  5.แ-โ     รຌอยละความพึงพอ฿จของนักศึกษาละประชาชนทีไขຌารวมครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

               
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาทีไ ๆ  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเปสูการบริหารจัดการทีไดี ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 7ี  ดังนีๅ  
         ป้าประสงค์          :    ๆ.แ      พืไอ฿หຌมีระบบบริหารจัดการทีไเดຌมาตรฐาน ภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล 

               ตัวชีๅวัด           :  ๆ.แ-แ     ระดับคะนนฉลีไยผลการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามองค์ประกอบทีไเดຌรับมอบหมาย 

              กลยุทธ์            :  ๆ.1.1     ด านินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นศวน.฿หຌป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานทีไก าหนด 

                                                          -     กิจกรรมการท ารายงานการประมินตนองของศวน.มสธ. 
 

               ตัวชีๅวัด          :  ๆ.แ-โ     ระดับความส ารใจของการพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการด านินงาน 

   กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงานหลักของ ศวน. 
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                ตัวชีๅวัด          :  ๆ.แ-ใ     รຌอยละความส ารใจของการด านินการตามมาตรการ/กิจกรรม฿น Corporate Risk                                                   

                กลยุทธ์          :  6.1.2     จัดท าผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นของ ศวน.อยางตอนืไอง 
                                                         -     กิจกรรมน าผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นเปปฏิบัติละรายงานผล 

               ตัวชีๅวัด          :  ๆ.แ-ไ     จ านวนกิจกรรมการจัดการความรูຌิKM.ี/กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือชุมชนหงการรียนรูຌิCOPี ประจ าปงบประมาณ 

               กลยุทธ์          :  6.1.3      การจัดการความรูຌ  พืไอป็นชองทางการลกปลีไยนรียนรูຌรวมกันระหวางบุคลากรของ ศวน.มสธ. ละน าความรูຌมาพัฒนางาน฿หຌมี 
                                                 ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

                                                         -     ครงการจัดการความรูຌของ ศวน.มสธ. 
 

            ป้าประสงค์      :     ๆ.โ     พิไมขีดความสามารถของบุคลากรดຌานการบริการทีไป็นลิศ 

             ตัวชีๅวัด             :  ๆ.โ-แ     รຌอยละจ านวนบุคลากรทีไเดຌรับการพัฒนา 

             กลยุทธ์             :  ๆ.โ.1     การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

                                                          -    ครงการพัฒนาทักษะของบุคลากร ศวน.มสธ. 
              ตัวชีๅวัด            :   ๆ.โ-โ    รຌอยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไลืไอนต าหนงความกຌาวหนຌาตามสายงานสูงขึๅน 

 

              ตัวชีๅวัด             :    ๆ.โ-ใ     รຌอยละของจ านวนบุคลากรขຌาอบรม/บรรลุ STOU Culture ของมหาวิทยาลัย 

                                                           -    ครงสรຌางคานิยมองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาทีไ 7  :  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานกายภาพทีไอืๅอตอการท างานละการรียนรูຌ ิสนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. ิRolling Plane 2556 – 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 7ี  ดังนีๅ  
         ป้าประสงค์       :    ็.แ     พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌสะอาดสวยงามหมาะสมกับการ฿หຌบริการ 

               ตัวชีๅวัด        :  ็.แ-แ    จ านวนครงการ/กิจกรรมทีไสงสริมการพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ละอาคารสถานทีไ฿หຌอืๅอตอการท างานละการรียนรูຌ 
              กลยุทธ์         :  ็.1.1    ปรับปรุงสภาพวดลຌอมทางกายภาพของ ศวน.มสธ. 

                 -    ครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงสถานทีไละภูมิทัศน์ของศูนย์ 
             ตัวชีๅวัด         :  ็.แ-โ    รຌอยละความพึงพอ฿จของการพัฒนา ปรับปรุงบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ละอาคารสถานทีไ฿หຌอืๅอตอการท างานละการรียนรูຌ     

                 -   ครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปภคของศวน.มสธ. ิระบบเฟฟງา ประปา ระบบทรศัพท์ ละระบบปรับอากาศี                               
 

              ตัวชีๅวัด         :  ็.แ-ใ    รຌอยละของการบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนของงินงบประมาณผนดิน ิถຌามีี    
  
              ตัวชีๅวัด         :  ็.แ.ไ     รຌอยละของการบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนของงินงบประมาณรายเดຌของมหาวิทยาลัย 

              
     ป้าประสงค์         :    ็.โ     พืไอ฿ชຌอาคารสถานทีไอยางมีประสิทธิภาพ 

           ตัวชีๅวัด          :  ็.โ-แ     รຌอยละของรายเดຌทีไพิไมขึๅนจากการ฿หຌบริการชาอาคารสถานทีไ ิหຌองประชุม/หຌองสัมมนา ละหຌองคอมพิวตอร์ี ฿ชຌ โ55็ 

                                            ป็นฐาน 
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           กลยุทธ์          :   7.2.1    ฿หຌบริการชา฿ชຌอาคารสถานทีไละอุปกรณ์ 
                                                         -   กิจกรรมการ฿หຌบริการชาอาคารสถานทีไกหนวยงานภายนอก ิหຌองประชุม/หຌองสัมมนา ละหຌองคอมพิวตอร์ี สูงกวา 

                                                             ปทีไผานมา 
 

           ตัวชีๅวัด           :  ็.โ-โ  จ านวนครัๅง฿นการ฿หຌชาบริการสถานทีไ ิหຌองประชุม/หຌองสัมมนาละหຌองคอมพิวตอร์ี 
 

1.3 ครงสรຌางองค์กร ละครงสรຌางการบริหาร  

การบงสวนราชการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

งานอ านวยการละธุรการ  

รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการงิน งานบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานทีไ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ 
การบริหารความสีไยง การจัดการความรูຌ การควบคุมภาย฿น การจัดท าผนปฏิบัติราชการ ประจ าป ละงานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 

งานสงสริมละบริการการศึกษา  

รับผิดชอบ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษา฿หม การจ าหนายระบียบการ การรับสมัคร การรับลงทะบียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การนะนวการศึกษา
ละอาชีพ การปฐมนิทศนักศึกษา฿หม การตอบค าถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ การดูลมาตรฐานครือขายการ
฿หຌบริการ฿นทຌองถิไน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  ชมรมบัณฑิต  การจัดกิจกรรมรวมกับสมาคมสุขทัยธรรมาธิราช ความรวมมือกับองค์กรอืไน฿นทຌองถิไนพืไอสงสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการกสังคม฿นลักษณะตาง โ ละงานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
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งานบริการสืไอละทคนลยีการศึกษา 

รับผิดชอบการ฿หຌบริการหຌองสมุดละสืไอการศึกษาทีไมหาวิทยาลัยผลิต การบริการทคนลยีการศึกษาตาง โ การผลิตสืไอพืๅนฐาน ประสานการชืไอมยงครือขายคอมพิวตอร์ของ
มหาวิทยาลัย การสงสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน การบ ารุงรักษาสตทัศนูปกรณ์ละคอมพิวตอร์ การสรຌางครือขายระหวางหຌองสมุด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบละงานอืไน โ ทีไ
เดຌรับมอบหมาย 

ครงสรຌางบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 

งานอ านวยการละธุรการ ประกอบดຌวย 

=> จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป จ านวน 2 ต าหนง 
 

งานสงสริมละบริการการศึกษา  ประกอบดຌวย 

=> นักวิชาการการศึกษา จ านวน 3 ต าหนง 
=> นักนะนวการศึกษาละอาชีพ จ านวน 1 ต าหนง 
=> นายชางศิลป์จ านวน 1 ต าหนง 
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งานบริการสืไอละทคนลยีการศึกษา  ประกอบดຌวย 

=> นักวิชาการสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ต าหนง 
=> บรรณารักษ์ จ านวน 2 ต าหนง 
=> นักวิชาการคอมพิวตอร์ จ านวน 1 ต าหนง  
=> ชางอิลใกทรอนิกส์ จ านวน 1 ต าหนง 
 

1.4 รายชืไอผูຌบริหาร  
นางตัสมาริน อธิจิตตา   ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ิแ ตุลาคม โ55็ – แ้ มษายน โ55่ี 
นายประดิษฐ์  บุดดีจีน  ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ิโเ มษายน  – ใเ กันยายน โ55่ี 
 

1.5 จ านวนบุคลากร 
฿นปการศึกษา 255็ มีบุคลากรปฏิบัติการจ านกเดຌดังนีๅ                                                                                                หนวย : คน 

ประภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ขຌาราชการ - 6 6 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 5 5 

พนักงานชัไวคราวต าหนงอาจารย์ประจ าพิศษ - - - 

ผูຌทรงคุณวุฒิ - - - 

 

 

- แ5    - 



 

 

ประภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ลูกจຌางประจ า    

-ลูกจຌางประจ างบประมาณผนดิน - - - 

-ลูกจຌางประจ างินรายเดຌ - - - 

-ลูกจຌางประจ าลักษณะพิศษ - - - 

ลูกจຌางชัไวคราว    

-ลูกจຌางชัไวคราวรายดือน ิงินรายเดຌี - 6 6 

-ลูกจຌางชัไวคราวชาวตางประทศ (รายป - งินรายเดຌี - - - 

-ลูกจຌางชัไวคราวชาวตางประทศ ิรายป - งบประมาณ
ผนดินี 

-  - -  

รวม -  1็ 1็ 

 

ทีไมา : กองการจຌาหนຌาทีไ ณ วันทีไ 1 กรกฎาคม 255็ 
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 1.6 ขຌอมูลพืๅนฐานดยยอกีไยวกับงบประมาณ ละอาคารสถานทีไ 

งบประมาณ 

฿นปีงบประมาณ โ557  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เดຌรับจัดสรรงบประมาณดังนีๅ     
 

กิจกรรมบริหารงานทัไวเป  พ แ.แ.แโิๆี                                                                                                หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณผนดิน งบประมาณงินรายเดຌ 
งบบุคลากร - 557ุ000.- 
งบด านินการ - 1ุ915ุ000.- 
งบลงทุน - 87ุ0เเ.- 
งบงินอุดหนุน - ไุ่เเเ.- 
งบรายจายอืไน - - 

  รวมทัๅงสิๅน - 2ุ607ุ0เเ.- 
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กิจกรรมบริการการศึกษา  ก แ.ใ.่ิๆี                                                                                                        หนวย : บาท                                                                                                                               
รายการ งบประมาณผนดิน งบประมาณงินรายเดຌ 

งบบุคลากร - แโุ้ๆ0เ.- 
งบด านินการ - โ่็ุ้เเ 

งบลงทุน - แไ5ุ000.- 

งบงินอุดหนุน - - 

งบรายจายอืไน - ไ5เุเเเ.- 
  รวมทัๅงสิๅน - แุเแโุ5เเ.- 

 

หมายหตุ  งินคงคลังปงบประมาณ โ55็ 

แ.  งบลงทุน  โเเุเเเ  บาท ิป โ55็ เมเดຌรับการจัดสรรี 
โ.  กิจกรรมบริหารงานทัไวเป  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รหัส พ แ.แ.แโิๆี คาทีไดินละสิไงกอสรຌาง  งานซอมซมระบบกันซึมดาดฟງา  บริวณหลังคาหຌองประชุม฿หญ  
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
     
 

 

 

 

 

- แ8    - 



 

 

1.7 ผลการปรับปรุงตามขຌอสนอนะของผลการประมินปทีไผานมา 

ผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปการศึกษา โ55็ 

ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด
ระยะวลาลຌว

สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

องค์ประกอบทีไ 1 

1. ควรมีการทบทวนชิงนยบายกรณีของการก าหนดตัวชีๅวัด
ละคาปງาหมายตางโของศูนย์วิทยพัฒนาทุกหงควรอยู
มาตรฐานดียวกัน ดยฉพาะอยางยิไง฿นการประมินความ
พึงพอ฿จของผูຌรับบริการ  ซึไงป็นตัวชีๅวัดทีไสะทຌอนบทบาท
หนຌาทีไของศูนย์วิทยพัฒนาทุกหง  จ าป็นตຌองมีการ
ประมิน ละควรตัๅงคาปງาหมายมาตรฐาน ตຌองเมนຌอยกวา
รຌอยละ ่5 หรือระดับ ไ.โ5 ิของคะนนตใม 5ี  ทัๅงนีๅพีไอ
฿หຌผูຌบริหารสามารถ฿ชຌผลประมินความส ารใจของ
ยุทธศาสตร์ทัๅง แเ หง ฿นชิงปรียบทียบเดຌ 

 

มีการตรวจสอบบบประมินความพึงพอ฿จ฿หຌ
ป็นมาตรฐานดียวกันทัๅง แเ ศวน. ละตัๅงคา
ปງาหมายดียวกัน รຌอยละ ่5 คาฉลีไย ไ.โ5 

 

ป โ55่ 

 

 

- สรุปบบประมินความ 

  พึงพอ฿จผูຌรับบริการ ป โ55่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แ9    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

     โ.   หลังการประชุมผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แเ หง 
          ลຌว  ผูຌอ านวยการศูนย์ตละหงควรมีการจัดประชุม 

          บุคลากรภาย฿นศูนย์ หรือประชุมหัวหนຌางานของศูนย์ พืไอ 

          รวมกันพิจารณาจัดท ารายละอียดของผนยุทธศาสตร์ของ 
          ตละศูนย์อยางจริงจัง มิ฿ชป็นพียงการมอบ฿หຌผูຌ฿ดผูຌหนึไง 
          ป็นคนจัดท าผนยุทธศาสตร์ ละควรมีการจดบันทึก 

          รายงานการประชุมดังกลาวเวຌ฿หຌชัดจน  พืไอป็นหลักฐาน 

          ฿นการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

แ. มีการประชุมรวม แเ ศวน. พืไอจัดท า 

    ผนยุทธศาสตร์ 5 ป ิพ.ศ โ55ๆ – โ5ๆ0ี  
    มืไอวันทีไ แ้ – โเ สิงหาคม 255็ 

โ. มีการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา 

   มสธ. ล าปาง พืไอจัดท าผนยุทธศาสตร์ของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มืไอวันทีไ 5  
   สิงหาคม โ55็ 

ส.ค. โ55็ 

 

 

 

ส.ค. โ55็ 

- ผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา 
  5 ป ิพ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆเี 
 

-  ภาพการประชุมการประชุม 

   บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา 

   มสธ. ล าปาง พืไอจัดท าผน 

   ยุทธศาสตร์    

     ใ.   ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ควรมีการจัด 

          ประชุมบุคลากรภาย฿นศูนย์  พืไอรวมกันพิจารณาจัดท า 

          รายละอียดผนยุทธศาสตร์ของศูนย์อยางจริงจัง  ละควร 

          มีการจดบันทึกรายงานการประชุมดังกลาวเวຌอยางชัดจน 

          ดຌวย 

ใ. มีการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา 

   มสธ. ล าปาง พืไอถายทอดผนยุทธศาสตร์ สู 
   บุคลากร มืไอการประชุมบุคลากรศูนย์วิทย 

   พัฒนา มสธ. ล าปาง  
   - ครัๅงทีไ แ/โ55่ วันทีไ โ ก.พ. โ55่ 

     วาระทีไ แ.5 ละ 

   - ประชุมครัๅงทีไ โ/โ55่ วันทีไ โ มี.ค.โ55่ 

 - รายงานการประชุมบุคลากร  
  ครัๅงทีไ แ ุ โ ละ ใ/โ55่ 

- 20    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

      วาระทีไ แ.5 

   - ประชุมครัๅงทีไ ใ/โ55่ วันทีไ ็ พ.ค. โ55่  
     วาระทีไ ไ.แ 

  

     ไ.  ควรมีการน าสนอผลการประมินผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป   
         ตอทีไประชุมของศูนย์ิซึไงมี ผอ.ป็นประธานี รวมกันพิจารณา 

         ฿หຌขຌอสนอนะ  พืไอน าขຌอคຌนพบจากการประมินเป฿ชຌ฿น 

         การปรับปรุงกຌเขผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป  ละ 

         ผนปฏิบัติราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

-  มีการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์  
   5 ป ิป โ55่ี รายงานกองผนงาน 

ก.ค. โ55่ -  รายงานการติดตามละ 

   ประมินผลผนยุทธศาสตร์ 
   ระยะ 5 ป ิป โ55่ี 

องค์ประกอบทีไ 3 

1. บุคลากรผูຌปฏิบัติหนຌาทีไความรับผิดชอบดຌานการสงสริม 

กิจกรรมนักศึกษา  ควรเดຌรับการพิไมพูนความรูຌ ทักษะ 
หรือลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
การบริหารครงการตามอกาสละดຌวยรูปบบทีไ
หมาะสม 

 

 

- บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา เดຌรับการฝຄกอบรม 

  พิไมพูนความรูຌ ทักษะ หรือ ลกปลีไยนรียนรูຌ 
  ดຌานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จาก 

  มหาวิทยาลัยอยางตอนืไอง  

 

ป โ55่ 

 

-  อกสารการขຌารับการ 

   ฝຄกอบรม 

 

- โ1    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตละหงควรขยายการสงสริมละ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา฿หຌครอบคลุมกิจกรรมทุก
ประภทละทุกดຌานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

ศวน. แเ หง รวมกันด านินการจัดกิจกรรม
นักศึกษา฿หຌครอบคลุมกิจกรรมทุกประภทละ
ทุกดຌานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ  

ป โ55่ - ผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าป  
  โ55่ 

3. ควรขยายความผลการด านินงานตามกณฑ์฿หຌสืไอถึงวิธีการ
ทีไศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดท าผนสงสริมการน าความรูຌ
ดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาเป฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม
สนับสนุน฿หຌกิดการสรຌางครือขายพัฒนาคุณภาพอยาง
ชัดจนตามล าดับ นอกหนือจาการน าสนอตัวผน
ด านินงานกิจกรรมหรือครงการ หรือผลการประมิน
ความส ารใจของกิจกรรม 

มีการจัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ละมหาวิทยาลัยราชมงคลลຌานนา
ล าปาง  พืไอสรຌางครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โแ- โโ พ.ย. 
โ55็ 

-  สรุปผลครงการฝຄกอบรมชิง 
   ปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌาน 

   การประกนัคุณภาพการศึกษา 

   ประจ าป โ55็ 

 

- โ2    - 



 

 

 ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

     ไ.   ควร฿หຌความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของผนการจัดกิจกรรม 

          ตัๅงตริไมตຌนจัดท าผน  ด านินงานกิจกรรมหรือครงการ   
          พืไอ฿หຌสามารถน าเปสูการประมินความส ารใจตาม 

          วัตถุประสงค์ของผนเดຌตามกณฑ์  นอกหนือจากการ 

          ประมินความส ารใจของการจัดกิจกรรมป็นรายครงการ/ 
          กิจกรรม 

มีการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าปของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ก าหนดกิจกรรม/
ครงการ ผูຌรับผิดชอบ  มืไอสรใจสิๅนกิจกรรมจะมี
การสรุปประมินผลครงการ  

ป โ55่ ผนการปฏิบัติงานประจ าป 
โ55่  

5. ควรระบุผลการด านินงานตามรอบปการศึกษาหรือ
รอบปงบประมาณ หรือปปฏิทิน฿หຌชัดจนถูกตຌองอยาง
หมาะสมตามชวงวลาของผลการด านินงานทีไลือก
น าสนอ 

ก าหนดการด านินงานตามปงบประมาณ โ55็ 
ิแ ต.ค. โ55็ -ใเ ก.ย. โ55่ี 

แ ต.ค. โ55็ -ใเ 
ก.ย. โ55่ 

- ผนปฏิบัติราชการประจ าป 
โ55่ 

 

 

 

- โ3    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

6. ควรมีการก าหนดบบฟรอม หรือรูปบบการน าสนอ
ทีไป็นนวดียวกันทุกศูนย์ ชน รูปบบการน าสนอ
ผนด านินงาน  รูปบบการน าสนอครงการ/
กิจกรรม รูปบบการประมินผล รูปบบการสรุปผล
การจัดกิจกรรม  ป็นตຌน 

   

องค์ประกอบทีไ ้ 

1. ควร฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกขຌามามีบทบาท฿นการ
ด านินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นระดับ
ศูนย์วิทยพัฒนา฿หຌมากขึๅน 

   

 

 

 

 

- โ4    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

1.1 ควร฿ชຌการประชุมผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาป็นชองทาง฿น
การวางกรอบทิศทางละผนการด านินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา฿นภาพรวมของทุกศูนย์ฯรวมกัน฿หຌมากขึๅน 

มีการประชุมผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาสัญจร 
มืไอวันทีไ แ็ กรกฎาคม โ55่ ณ ศวน.มสธ.
อุบลราชธานี วาระทีไ ไ.ใ 

แ็ ก.ค. โ55่ รายงานการประชุมผูຌอ านวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนาสัญจร มืไอวันทีไ 
แ็ กรกฎาคม โ55่ ณ 
ศวน.มสธ.อุบลราชธานี 

1.2 ควร฿หຌความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึๅน  
 ดยถือป็นสวนหนึไงของการบริหารงานประจ า 

มีการประชุมคณะท างานการประกันคุณภาพของ
ศวน.มสธ.ล าปาง พืไอ฿หຌความส าคัญละรวมกัน
จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าป โ55็  

โ่ ส.ค.โ55่ รายงานการประชุมคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ศวน.มสธ.ลป. ครัๅงทีไ แ/โ55่ 

วันทีไ โ่ ส.ค. โ55่ 

องค์ประกอบทีไ ้็ 

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ควร฿หຌความส าคัญตอการ฿ชຌบบ
ประมินกลาง ประมวลขຌอมูล ละจัดท ารายงานผลการ
ประมิน฿หຌเดຌมาตรฐาน พืไอ฿หຌเดຌผลการประมินทีไ
นาชืไอถือ 

 

มีการจัดท าบบประมินประสิทธิผลของ
กระบวนการบริการงานทะบียนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรวมกับความพึงพอ฿จการ฿หຌบริการ 
฿ชຌรวมกัน แเ ศูนย์ฯ 

 

ป โ55่ 

 

บบประมินประสิทธิผลของ
กระบวนการบริการงานทะบียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมกันความพึงพอ฿จการ
฿หຌบริการ 

 

- โ5    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ขຌอสนอนะของคณะกรรมการประมิน ครงการ / กิจกรรมพืไอการพัฒนา ก าหนด

ระยะวลาลຌว
สรใจ 

รายการอกสารอຌางอิง 

ประดในอืไนโ 

1. ควร฿หຌความส าคัญตอการขียนละผยพรวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ละวัตถุประสงค์ทัๅงทีไปรากฏ฿น SAR ละวใบเซต์ของ
ทุกศูนย์ฯ 

   
ปรับปรุงการขียนบบประมินตนอง ประจ าป 
โ55็ ฿หຌชัดจนขึๅน 

 

ก.ย. โ55่ 

 

บบประมินตนอง ประจ าป 
โ55็ 

2. ควรตรวจสอบหลักฐานทีไน าสนอ฿นภาพรวม อาทิ 
฿หຌมีความตรงกันระหวางชืไอหลักฐานละเฟล์หลักฐานทีไ
น าสนอ฿นระบบ CHE QA Online 

1) ฿หຌมีความถูกตຌองตามนืๅอหาของหลักฐาน ชน  
นืๅอหาสวนหัวตารางละนืๅอหาภาย฿นตาราง
สอดคลຌองกันรอบระยะวลาของหลักฐานทีไน าสนอ
฿หຌสอดคลຌองกับผลการด านินงาน ป็นตຌน 

2) ฿หຌมีความสมบรูณ์/ความพรຌอม฿นการทีไผูຌอานจะ
ขຌาถึงหลักฐานเดຌทันที฿นครัๅงรก  ดยฉพาะ
หลักฐานทีไมีความชืไอมยงิLinkี จากหลงขຌอมูล฿น
วใบเซต์ 

มีการตรวจสอบ ละปรับปรุงนืๅอหาบบ
ประมินตนอง ประจ าป โ55็ 

ก.ย. โ55่ บบประมินตนอง ประจ าป 
โ55็ 

- โ6    - 



 

 

ตัวบงชีๅทีไ 1 :  ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารหนวยงาน 
- รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
แ. ผูຌบริหารหนวยงานปฏิบตัิหนຌาทีไตามอ านาจ 

   หนຌาทีไการจดัตัๅงหนวยงานละ หรือตามทีไ 
   หนวยงานก าหนดอยางครบถຌวน  มีการประมิน 

   ตนองตามหลักกณฑ์ทีไก าหนดลวงหนຌา  ละม ี

   การน าผลการประมินเปปรับปรุงการปฏิบตั ิ

   หนຌาทีไิTQA 1.1กิโีี 

-    ผูຌบริหารงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  เดຌรับการคัดลือกดยถูกตຌองตาม 

     ระบียบของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง ศวน.มสธ.ลป.1-1(1)) 
-    มีการบริหารงานตามอ านาจหนຌาทีไ  ตามวัตถุประสงค์การจัดตัๅงศูนย์วิทยพัฒนา ตาม 

     กฎหมาย ละภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั ิอ้างอิง 1-1ิ2ีี 
-    ผูຌบริหารศูนย์วิทยพัฒนามบีทบาทส าคัญ฿นการก าหนดวสิัยทัศน ์คานิยม  พืไอป็น 

     นวทาง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมายละระบียบทีไก าหนดของมหาวิทยาลัย฿น 

     ดຌานตางโ ดังนีๅ 
         แ. ดຌานผนงาน  

    ป็นผูຌน าการประชุมพืไอวางผนการปฏิบัติงาน ดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  
    ปງาหมาย ละผลสัมฤทธ์ิของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ฿หຌสอดคลຌองกับ 

    นยบาย  ผนกลยุทธ์ ละค ารับรองการปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมทัๅง 
    การบูรณาการผนงาน  ติดตามรงรดัการด านินกิจกรรมตางโ ฿หຌป็นเปตาม 

    ผนฯปฏิบัติราชการ  ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ละผนยุทธศาสตร์ทีไ 
    ก าหนดเวຌ ิอ้างอิง 1-1ิ3ี, ิ4ี, ิ5ี,ิ6ีี 
 

- ศวน.มสธ.ลป.แ-แิแี สัญญาการปฏิบัตหินຌาทีไ 
  ผูຌอ านวยการศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.แ-แิโี ประวัติความป็นมาของ 
  ศวน.มสธ.ล าปางละภารกิจตอมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิใี ภาพการประชุมจดัท า 
   ผนปฏิบัติราชการ  ป โ55่ 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิไี ผนปฏบิัติราชการ  
   ป โ55่ 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิ5ี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละ 

   ผนยุทธศาสตร์ 5 ป ิพ.ศ. โ55ๆ -โ5ๆเี  
-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิ6ี ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าป โ55่ 

 

- โ7    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

        โ.  ดຌานบริหารงาน 

    มีการก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน หนຌาทีไความรับผิดชอบ  ภาระงาน ละวิธี 
    ปฏิบัติงาน฿หຌบุคลากรปฏิบัติ  มอบหมาย ก ากับดูล ตดิตาม฿หຌค านะน า   
    วินิจฉัยสัไงการปรับปรุงกຌเขรืไองตางโ ทีไกีไยวขຌองกับภารกิจ ของ 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รวมทัๅงชีๅจงขຌอทใจจริง  พิจารณา฿หຌความหใน 

    ขຌอสนอนะ฿นการประชุมบุคลากร หรือคณะท างานตางโ  ทีไเดຌรับตงตัๅงของ 
    ศวน.มสธ.ล าปาง ิอ้างอิง 1-1ิ7ี,ิ8ีี 

ใ.  ดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล 

   มีการ฿หຌค าปรึกษานะน าการปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร฿น 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง รวมทัๅงหานวทางวิธีการ฿หม หรอืกลยุทธ์฿นการ 
    บริหารทรัพยากรบคุคล พืไอการด านินงานมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  ดยมีการ 
    ประชุมรวมกันพืไอรับฟังขຌอสนอนะละพิจารณารวมกันทุกดอืน  ิอ้างอิง 
    1-1ิ9ีี 

     ไ.   ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

              มีการวางผนการ฿ชຌทรัพยากรละงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการ฿ชຌจาย 

              พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ ความคุຌมคา ป็นเปตามปງาหมายละผลสัมฤทธ์ิทีไ 
              ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางก าหนดเวຌครบทกุภารกิจ   ดยรายงานเวຌ฿น 

              รายงานผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปงบประมาณ ฿นรายงานการงิน Ae  

                ประจ าป โ55่ รายงานมายัง รองอธิการบดีฝຆายบริหารทีไก ากับดูล อยางตอนืไอง 
               ทุกดือน ิอ้างอิง ศวน.มสธ.ลป. 1-1ิ10ีี 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิ็ี ผนก าหนดภาระงานละ 

   ผูຌรับผิดชอบตามผนปฎิบัตริาชการ ป โ55่ 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิ่ี ตัวอยางหนังสือมอบหมาย 

   งาน 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป. แ-แิ้ี รายงานการประชุม 

  บุคลากร  ประจ าป โ55่ 

 

 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิแเี รายงานผล 

   การ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 

   พ.ศ. โ55่  ฿นรายงานการงิน Ae  ประจ าป โ55่   

 

 

 

-  โ8      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 -    ผูຌบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการประมินตนองทุกป  ตามหลักกณฑ์ทีไ 
     มหาวิทยาลัยก าหนด ดยงานประสานศูนย์วิทยพัฒนาป็นผูຌด านินการ  รองอธิการบด ี

     ฝຆายบริหารป็นประธาน ิอ้างอิง1-1ิ11ีี 

-  ศวน.มสธ.ลป. แ-แิแแี บบประมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 

โ. ผูຌบริหารหนวยงานเดຌปฏิบัตตินป็นตัวอยาง พืไอ 

   สดงออกถึงความมุงมัไนถึงคานิยมของหนวยงาน 

   หรือของมหาวิทยาลัยทีไก าหนดขึๅน 

-    ผูຌบริหารศวน.มสธ.ล าปาง มีวิสัยทัศน์การด านินงาน  ละถายทอดเปยังบุคลากรทุก 

     ระดับของหนวยงาน  ดย฿หຌบุคลากรทุกคนมสีวนรวมละเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็น 

     คณะท างานดຌานตางโของหนวยงาน  นอกจากนีๅผูຌบริหารเดຌปฏบิัติตนป็นตัวอยางละ 

     ด านินงาน/ปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ดย 

     สอดคลຌองกับวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  คานิยม ละยุทธศาสตร์ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
     ล าปาง ิอ้างอิง 1-2ิ1ี,ิ2ิ3ีี 

- ศวน.มสธ.ลป.แ-โิแี วิสยัทัศน ์พันธกิจ คานิยม  
  ละยุทธศาสตร ์ของศวน. 
- ศวน.มสธ.ลป.แ-โิโี ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ 
  ละคณะท างานศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป.แ-โิใี ภาพการปฏิบัติงานของ 
  ผูຌบริหารศวน.มสธ.ล าปาง 

ใ. ผูຌบริหารหนวยงานมีชองทาง฿นการรับฟังความ 

   คิดหในของผูຌมีสวนเดຌสียจากภาย฿นละ 

   ภายนอกหนวยงาน  ละ฿ชຌขຌอมูลสารสนทศ฿น 

   การปฏิบัติงานละพัฒนาหนวยงาน 

-    ผูຌบริหารหนวยงานมีชองทาง฿นการสืไอสารละรับฟังความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสียจาก 

     ภาย฿นละภายนอกหนวยงาน ดยผาน 

 การประชุมบคุลากร ศวน.มสธ.ล าปาง พืไอรับฟังความคิดหใน  
       ิอ้างอิง 1-3ิ1.1-1.5ีี 
   บบประมินความพึงพอ฿จผูຌรับบริการของศวน.มสธ.ล าปาง 

  ิอ้างอิง 1-3ิ2ีี 
 Website ิอ้างอิง 1-3ิ3ีี ละ Facebook ศวน.มสธ.ล าปาง ิอ้างอิง 

1-3ิ4ีี พืไอประชาสัมพันธ์ขาวสารละ฿หຌนักศึกษาละประชาชน
สอบถามปัญหาละสดงความคิดหใน ิอ้างอิง 1-3ิ3ีี 

 ฐานขຌอมูลสารสนทศทีไ฿ชຌประกอบการปฏิบตัิงาน e-service ิอ้างอิง  
1-3ิ5ีี  ละ Website มสธ. ิอ้างอิง 1-3ิ6ีี 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิแ.แ-แ.5ี รายงานการประชุม 

  บุคลากร  ประจ าป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิโีสรุปบบประมินความ 

  พึงพอ฿จผูຌรับบริการ ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิใี website ศวน.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิไี Facebook ศวน.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิ5ี e-service มสธ. 
- ศวน.มสธ.ลป. แ-ใิ6ี Website  มสธ.   
   
 

- โ9      - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

     ทัๅงนีๅผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางเดຌน าขຌอมลู ปัญหา/อุปสรรค์ ละ 

     ขຌอสนอนะ มาปรับปรุงการบริหารงานของศวน.มสธ.ล าปาง฿หຌดียิไงขึๅนตอเป 

 

ไ. ผูຌบริหารหนวยงานสืไอสารผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปละผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

   เปยังบุคลากร฿นหนวยงาน 

-  ผูຌบริหารศวน.มสธ.ล าปาง สนับสนุน฿หຌบุคลากรมสีวนรวม฿นการบริหารจดัการ  ละ 

   สืไอสารดยมีการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  พืไอท าความขຌา฿จ ชน 

   ถายทอดผนปฏิบัตริาชการ  ผนยุทธศาสตร์  ค ารบัรองการปฏบิัติราชการ รวมทัๅง 
   ติดตามละจຌงผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿หຌบุคลากรรับทราบอยางตอนืไอง ละ 

   น าเปปฏิบัตเิดຌถูกตຌอง  ิอ้างอิง 1-4ิ1ี,ิ2 ี,ิ3ี,ิ4ีี             

-- ศวน.มสธ.ลป. แ-4ิ1ี รายงานการประชุม 

   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ แ/โ55่ วาระ 

   ทีไ แ.5  
-- ศวน.มสธ.ลป. แ-4ิโี รายงานการประชุม 

   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ โ/โ55่ วาระ 

   ทีไ แ.5 

-- ศวน.มสธ.ลป. แ-4ิใี รายงานการประชุม 

   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ ใ/โ55่ วาระ 

   ทีไ ไ.แ 

 

5. ผูຌบริหารหนวยงานบริหารงานดຌวยหลัก 

   ธรรมาภิบาลอยางครบถຌวนทัๅง แเ ประการ  
   ทีไสดงผลการด านินงานอยางชัดจน 

-    ผูຌบริหารละทีไประชุมผูຌบริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางบริหารงานดຌวย 

     หลักธรรมาภิบาล ครบ แเ ประการ ดยค านึงถึงประยชน์ของมหาวิทยาลัยละ  
     ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  ดังนีๅ 

แ. หลักประสิทธิผล    

           มีการก ากับ ติดตามผลการด านินงานภาย฿นหนวยงานอยางตอนืไอง ดย 

           ก าหนด฿หຌมีการประชุมหนวยงานป็นประจ า  พืไอรายงานผลการปฎิบตัิงาน  
           น าสนอปัญหา  อุปสรรค ละขຌอสนอนะอยางตอนืไอง  พืไอน ามาปรับปรุง 
           ผนการปฏิบัติงาน฿นครัๅงตอเป ิอ้างอิง 1-5ิ1ีี 

 

 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5ิ1ี รายงานการ 
   ประชุมของ  ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป โ558 

 

- 30      - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 2. หลักประสิทธิภาพ 

 มีการสงสริม฿หຌบุคลากร฿นหนวยงานขຌารับการฝຄกอบรมละรวมกิจกรรม 

 ตางโ ทีไจัดขึๅนทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌรับการ 

 พัฒนาละพิไมพูนทักษะ  ซึไงป็นผล฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌอง ละ 

          มีประสิทธิภาพ ิอ้างอิง 1-5ิ2ีี 
3. หลักการตอบสนอง 

มีการด านินงานตามนยบายของมหาวิทยาลัย  ดยมุงผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของ 
หนวยงานละบริหารจัดการภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการประจ าป ละค ารับรองการ 

         ปฏิบัติราชการประจ าป ิอ้างอิง 1-5ิ3ีี 
 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

 มีการจัดท ารายงานผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณประจ าป รายงานผลการปฏิบัติ 
          ราชการประจ าป ละรายงานการประมินตนอง พืไอการประกันคณุภาพการศึกษา 
          ิอ้างอิง 1-5ิ4ีี 

5. หลักความปรง฿ส 

มีการปຂดผยขຌอมูลทีไป็นประยชน์ทัๅงกบุคลากรละผูຌมีสวนเดຌสวนสียอยาง 
         ตรงเปตรงมา ปรง฿ส ละยุติธรรม ดยมีการตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณา 
          ทุกขัๅนตอน ิอ้างอิง 1-5ิ5ีี 
 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5ิโี ตารางการขຌารับการ 
   ฝຄกอบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าป โ55่ 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5ิใี รายงานผลการ 
   ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ บนระบบ 

   e –performance รอบ ุๆ ุ้แโ ดือน ประจ าป 
   งบประมาณ พ.ศ. โ55่ 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5ิไี รายงานผลการ฿ชຌจาย 

   งบประมาณ Ae ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5ิ5ี ค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 

    กลัไนกรองการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือน ประจ าป  
    โ55่ 

 

 

- ใ1      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

      6. หลักการมีสวนรวม 

          มีการปຂดอกาส฿หຌบคุลากร฿นหนวยงานมีสวนรวม฿นคณะท างานตางโ ของ  
          หนวยงาน ละมีสวนรวม฿นการก าหนดหลักกณฑ์การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือน 

          ละมีการประชุมบุคลากรรวมกันพืไอจຌงผลการพิจารณาทุกครัๅง ิอ้างอิง 
          1-5ิ6ีี 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

 มีการมอบหมายอ านาจ฿หຌคณะท างานตางโ ของหนวยงาน ท าหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ 

          มอบหมาย ดยพิจารณามอบหมายตามลักษณะงาน ิอ้างอิง 1-5ิ7ีี 
8. หลักนิติธรรม 

มีการบริหารงานดยยึดตามจตนารมณ์ของกฎหมาย ละขຌอบังคับ ระบียบ 

ประกาศอยางครงครัด ละยึดประยชน์สวนรวมป็นส าคัญ ชนการจัดซืๅอจัดจຌาง 
         วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศวน.มสธ.ล าปาง ิอ้างอิง 1-5ิ8ีี 

9. หลักความสมอภาค 

มีการปຂดอกาส฿หຌบุคลากร฿นหนวยงานเดຌขຌาประชุมรวมกัน ดยจะมีนว 

ปฏิบัติ฿นการลงมติ฿นการประชุมรืไองตาง โ ดยก าหนดสิทธิ฿หຌบุคลากรทุกคน 

         สดงความคิดหในทาทียมกัน ิอ้างอิง 1-5ิ9.1-9.5ีี  
  10. หลักมุงนຌนฉันทามติ 

         มีการตงตัๅงคณะกรรมการละคณะท างานดຌานตางโ  พืไอปຂดอกาส฿หຌบุคลากร฿น 

         หนวยงานเดຌมีสวนรวมละสดงความคิดหใน รวมทัๅงมีฉันทามติรวมกัน฿นการสนอ 

         ชืไอฯ ละพิจารณวาระการประชุมตางโ ละยึดถือมติทีไประชุมป็นหลักปฏิบัติ   
         ิอ้างอิง 1-5ิ10ีี 

 

- ศวน.มสธ.ลป.1-5ิ6ี  รายงานการประชุม  
   บุคลากร ครัๅงทีไ ้/โ55็ วาระทีไ ใ.แ  
 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5ิ็ี ตัวอยางหนังสือ 

   มอบหมายงาน ประจ าป โ55่ 

 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5ิ่ี อกสารการจัดซืๅอจดัจຌาง 
   วัสดุ ครุภณัฑ์ ของศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าป  
   โ55่ 

 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5ิ้.แ-้.5ี รายงานการประชุม 

   บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าป โ55่ 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5ิแเี ค าสัไงตงตัๅง 
   คณะกรรมการละคณะท างานของศวน.มสธ. 
   ล าปาง 

- ใ2      - 



 

 

 

 

 

กณฑ์การประมิน    :                                   
คะนน แ คะนน แ คะนน โ คะนน ใ คะนน ไ คะนน 5 

กรณเีมมีการด านินการ
฿ดโ หรือ 

ด านินการเมครบ 

ทีไจะเดຌคะนน แ 

 

มีการด านินการ 
แ ขຌอ 

มีการด านินการ 
ขຌอ โ  

มีการด านินการ 
ขຌอ ใ 

มีการด านินการ 
ขຌอ ไ 

มีการด านินการ 
ขຌอ 5 

 

  
 

 ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ55็ การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย ไ ขຌอ  

 

 

5 ผลการด านินงาน 5 ขຌอ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 
 

 

- ใ3      - 



 

ตัวบงชีๅทีไ ใ :  กระบวนพัฒนาผนของหนวยงาน 
- รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
แ. มีการจัดท าผนยุทธศาสตร์ของหนวยงาน   
   ดยการมสีวนรวมของบุคลากร฿นหนวยงาน ฿น 

   การวิคราะห/์ทบทวน SWOT ความตຌองการ 
   ของผูຌมีสวนเดຌสียิStakeholdersี ภาย฿นละ 

   ภายนอกหนวยงาน ผลการประมินผน 

   ยุทธศาสตร์ละหรือผลการประมินการประกัน 

   คุณภาพการศึกษาปทีไผานมาของหนวยงาน  
   ดยชืไอมยงกับวิสยัทัศน์ของหนวยงาน  พรຌอม 

   ทัๅงก าหนดตัวบงชีๅดຌานผลผลิต ิOutputี ละ/ 
   หรือผลลัพธ์ ิOutcomeี ละคาปງาหมายละ 

   เดຌรับความหในชอบจากรองอธิการบดีทีไก ากับ 

   ดูล 

- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางเดຌมกีารประชุมบคุลากรพืไอระดมสมอง มืไอวันทีไ มืไอวันทีไ โเ  
  ก.ย.โ55่  พืไอจัดท าผนยุทธศาสตร์ ละ SWOT ิฉบับรางี ิอ้างอิง 3-1ิ1ีี กอนน าเป 

  ประชุมจัดท าผนยุทธศาสตรร์วมกัน แเ ศูนย์ มืไอวันทีไ แ้ – โเ ส.ค.5็ หลังจากนัๅนมีการ 
  ประชุมพืไอถายทอดความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ 5 ป รวม แเ ศูนย์ ิพ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆเี 
  ณ  มสธ.นนทบุรี มืไอวันทีไ ใเ ม.ค.โ55่  ดยเดຌรับความหในชอบจากรองอธิการบดฝีຆาย 

  บริหารทีไก ากับดูล  ดยมุงนຌน ็ ยุทธศาสตร์ ิอ้างอิง 3-1ิโีุิใีุิไีุิ5ีุิๆีิ็ีี คือ 

1. พัฒนาการ฿หຌบริการการศึกษาสูความป็นลิศ 

2. ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
3. พัฒนาครือขายบริการการศึกษา฿หຌขຌมขใง 
4. สงสริมบริการวิชาการละวิชาชีพกชุมชน 

5. สงสริมศลิปวัฒนธรรมละอนรุักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิไน   
6. พัฒนาระบบบริหารจดัการเปสูการบริหารจัดการทีไดี 
7. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานกายภาพทีไอืๅออ านวยตอการท างานละการรียนรูຌ 

- มีการน าผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปิพ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆเี ถายทอดสูบุคลากร฿นการประชุม 

  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ โ/โ55่ มืไอวันทีไ โ มีนาคม โ55่ วาระทีไ แ.5 พืไอ 

  วางผนงานละสรຌางความขຌา฿จรวมกัน  พรຌอมสูการปฏิบตัิ ิอ้างอิง 3-1ิ8ีี 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิแี ภาพการประชุมบุคลากร 
  พืไอจัดท าผนยุทธศาสตร์ 5 ป ิพ.ศ โ55ๆ –  
  โ5ๆเี มืไอวันทีไ แใ ม.ค.โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิโี ค าสัไง฿หຌขຌารวมประชุมชิง 
  ปฏิบัติการถายทอดความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์  
  5 ป 
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิใี SWOT ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิไี TOW Matrix 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิ5ี ผนมบทชืไอมยงผน 

  ยุทธศาสตร ์
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิ6ี ผนยุทธศาสตร์ 5 ป 
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิ็ี ผนทีไยุทธศาสตร ์
  ิStrategy Mapี 
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-แิ8ี รายงานการประชุมบคุลากร 
  ศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ โ/โ55่ 

 

- ใ4      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

2. มีการปลงผนยุทธศาสตร์ปน็ผนปฏิบัต ิ

   ราชการประจ าปครบตามพันธกจิของหนวยงาน 

   ดยก าหนดตัวบงชีๅละคาปງาหมายทีไสอดคลຌอง 
   กับผนยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ละ 

   ถายทอดผนปฏิบัตริาชการประจ าปสูการ 
   ปฏิบัตริะดบัฝຆาย/งานหรือระดบับุคลากร 

-    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการปลงผนยุทธศาสตร์ ป็นผนปฏิบัตริาชการประจ าป  
     โ55่  ครบตามพันธกิจของหนวยงานดยก าหนดตัวบงชีๅละคาปງาหมายทีไสอดคลຌองกับ 

     ผนยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ดยครอบคลุมยุทธศาสตร์ทัๅง ็ ขຌอ ิอ้างอิง 3-2(1ีี       
-   มีการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ลป. ทุกคน  พืไอถายทอดผนปฏิบัติราชการสูบุคลากร  
    พืไอ฿หຌบุคลากรทุกคนรับทราบ มีสานรวม  ก าหนดผูຌรับผดิชอบ ละน าเปปฏิบตัิงานเดຌ 
    ถูกตຌอง  มืไอวันทีไ โ กุมภาพันธ์ โ55่ วาระทีไ แ.5 ิอ้างอิง 3-2(2ี ีละมีการจัดท า 
    ผนปฏบิัติราชการประจ าปก าหนดผใรับผดิชอบงาน/ครงการ ิอ้างอิง 3-2(3ี ี 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-โิ1ี ผนปฏิบตัิราชการ 
  ประจ าป โ55่ ของศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-.โิ2ี  รายงานการประชุม 

  บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ครัๅงทีไ แ/โ55่ วันทีไ โ  
  ก.พ. โ55่  วาระทีไ แ.5 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-.โิใี ผนปฏบิัติงานประจ าป  
  โ55่ ศวน.มสธ.ล าปาง   

ใ. มีการด านินงานตามผนปฏิบตัิราชการ 
    ประจ าปละมีการติดตามผลการด านินงาน 

    ตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติราชการประจ าป 
    ิ฿นขຌอ โี อยางนຌอยปละ โ ครัๅง ละรายงาน 

    ผลตอผูຌบริหารหนวยงานละ/หรือทีไประชุม 

    ผูຌบริหารหนวยงานพืไอพิจารณา 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางมีการด านินงานตามผนปฏิบัตริาชการ ประจ าป โ55่ 

      ละมีการติดตามผลการด านินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัตริาชการประจ าป ิ฿นขຌอ โี 
      ละรายงานผลตอมหาวิทยาลัยพืไอพิจารณา฿นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า 
      รับรองการปฏิบัติราชการ ิe-performanceี  รอบ ๆ ดือน ้ ดือน ละ แโ ดือน 

      ิอ้างอิง 3-3(1ีี ดยค ารับรองการปฏิบัติราชการ จะมีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

     ครอบคลุมทัๅงผนยทุธศาสตร์ละผนปฏิบัติราชการประจ าป ละมีการสรุปผล 

     การปฏิบัติราชการกิจกรรม/ครงการ ประจ าป โ55่ ของศวน.มสธ.ล าปาง 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-3ิ1ีรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ิe-performanceี 
  รอบ ๆ ดือน ้  ดือน ละ แโ ดือน 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-3ิโี สรุปผลการปฏิบัตริาชการ   
  กิจกรรม/ครงการของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป 
  โ55่ 

 

 

ไ. มีการประมินผลการด านินงานตามตัวบงชีๅ 
   ของผนยุทธศาสตร์ อยางนຌอยปละ แ ครัๅง  
   ละรายงานผลตอผูຌบริหารละ/หรือทีไประชุม 

   ผูຌบริหารหนวยงานพืไอพิจารณา 

-    มีการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานตามผนยุทธศาสตร์ ประจ าป โ55่ ละ 

     รายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ิอ้างอิง 3-4(1ีุิโีี ละผนการปฏบิัติงาน 

     ประจ าป โ55่ ิอ้างอิง 3-4(3ีี ตอมหาวิทยาลัยทุกป  ดยการรายงานผานค ารับรองการ 
     ปฏิบัติราชการ ประจ าป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-ไิแี รายงานผลการด านินงาน 

  ตามผนยุทธศาสตร์ ประจ าป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-ไิโี ภาพกิจกรรมการด านินงาน 

  ตามผนยุทธศาสตร์ ป โ55่  
- ศวน.มสธ.ลป.ใ-ไิใี รายงานผลการปฏิบัต ิ

  ราชการ รอบ แโ ดือน ิAeี 

- ใ5    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 5. มีการน าผลการพิจารณา ขຌอคดิหในละ 

   ขຌอสนอนะของผูຌบริหารละ/หรือทีไประชุม 

   ผูຌบริหารหนวยงานเปประกอบการพิจารณาการ 
   ด านินงานระหวางป ละ/หรือการปรับปรุง 
   ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัตริาชการ 
   ประจ าป฿นปถัดเป 

 - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางเดຌน าผลการประชุมผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาิสัญจรี ครัๅงทีไ 
   โ/โ55่ วันทีไ แ็ กรกฎาคม โ55่ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี  วาระทีไ ไ.ใ  
   รืไอง การคาดการณ์ผลการด านินการตามตัวบงชีๅการด านินการทีไส าคัญของหนวยงาน   
   ดย฿หຌสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละผนยุทธศาสตร์ ละทียบคียงกับหนวยงาน฿นระดับทีไ 
   ทียบคียงกันเดຌ  ทีไประชุมมีมต฿ิหຌน าผลการด านินงานของศูนย์วิทยพัฒนา แเศูนย์  มา 

   ทียบคียง ใ ตัวชีๅวัด ิอ้างอิง 3-5(1ีี  คือ 

1. ตัวชีๅวัดกีไยวกับนักศึกษา฿หมทุกระดับ ละผูຌรียนสัมฤทธิบัตร 
2. กิจกรรมลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
3. ตัวชีๅวัดกีไยวกับนักศึกษากาิจ านวนงานทะบียนี 
4.  ตัวชีๅวัดกีไยวกับครือขายิชมรมนกัศึกษาี 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-5ิแี รายงานการประชุม 

  ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาิสญัจรี ครัๅงทีไ โ/โ55่ 

  วันทีไ แ็ กรกฎาคมโ55่ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
  อุบลราชธานี  วาระทีไ ไ.ใ 

ๆ.  มีการคาดการณผ์ลการด านินงาน 

    ิPerformance Projectionsี ตามตัวบงชีๅผล 

    การด านินการทีไส าคัญของหนวยงาน  ซึไง 
    สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละผนยุทธศาสตร ์
    ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ดย 

    ปรียบทียบกับหนวยงาน฿นระดับทีไทียบคียง 
    กันเดຌ 

.   มีการคาดการณผ์ลการด านินงาน ิPerformance Projectionsี ตามตัวบงชีๅผล 

    การด านินการทีไส าคัญของหนวยงาน  ซึไงสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละผนยุทธศาสตร ์
    ของศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์  ดยมีการตัๅงคณะท างานพิจารณาการด านินงานการประกัน 

    คุณภาพการศึกษา  ประจ าป โ55็ ละประชุมรวมกันมืไอวันทีไ แไ สิงหาคม โ55่  วาระ  
    ไ.แ ณ มสธ. นนทบุรี ิอ้างอิง 3-6(1ีี พืไอพิจารณาละจัดท าการคาดการณผ์ลการ 
    ด านินงาน ิPerformance Projectionsี ทียบคียงผลระหวางศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
    แเ หง นืไองจากศูนย์วิทยพัฒนา แเ ศูนย์มีการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ละ 

    ผนปฏิบัติราชการประจ าป ทีไหมือนกัน  ไ ตัวชีๅวัด ิอ้างอิง 3-6(2ีี   คือ 

  

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-6ิแี ค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 

  พิจารณาการด านินงานการประกันคุณภาพ 

  การศึกษา  ประจ าป โ55็ ละรายงานการประชุม 

  คณะท างานพิจารณาการด านินงานการประกัน 

  คุณภาพการศึกษา วันทีไ แไ ส.ค. โ55่  วาระไ.แ 

- ศวน.มสธ.ลป.ใ-6ิโี ผลการทียบคียงระหวาง 
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แเ หง 

- ใ6    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

     ตัวชีๅวัดทีไ แ  รຌอยละทีไพิไมขึๅนของจ านวนนักศึกษา฿หมิทุกระดับี ละผูຌรียนสัมฤทธิบัตร 

                    ิทีไสมัครผาน ศวน.ี 
    ตัวชีๅวัดทีไ โ  รຌอยละนักศึกษาทีไขຌารวมกิจกรรมลดการลาออกกลางคันละลงทะบียนรียน 

                   ฿นภาคการศึกษาถัดเป 

    ตัวชีๅวัดทีไ ใ  จ านวนนักศึกษาทีไลงทะบียนทัๅงหมด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบผานศวน. 
    ตัวชีๅวัดทีไ ไ   รຌอยละชมรมนักศึกษาประจ าจังหวัดทีได านินกิจกรรม ตอชมรมนักศึกษา 
                    ทัๅงหมด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ     

 

กณฑ์การประมิน    :                                   
คะนน แ คะนน แ คะนน โ คะนน ใ คะนน ไ คะนน 5 

กรณเีมมีการด านินการ
฿ดโ หรือ 

ด านินการเมครบ 

ทีไจะเดຌคะนน แ 

มีการด านินการ 
แ ขຌอ 

มีการด านินการ 
ขຌอ โ  

มีการด านินการ 
ขຌอ ใ 

มีการด านินการ 
ขຌอ ไ 

มีการด านินการ 
ขຌอ 5 

 

 ผลการประมิน    :        
ปงบประมาณ โ55็ การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย 5 ขຌอ  

 

5 

ผลการด านินงาน 5 ขຌอ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 

- ใ็    - 



 

 

ตัวบงชีๅทีไ ไ :  ระบบบริหารความสีไยงของหนวยงาน 
- รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
แ .มีการตงตัๅงคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

   บริหารความสีไยง ดยมผีูຌบริหารของหนวยงาน 

   รวมป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มกีารตงตัๅงคณะท างานการก าหนดมาตรฐานควบคุม 

    ภาย฿นละปງองกันความสีไยง ประจ าป โ558  ดยมผีูຌอ านวยการศวน.มสธ.ล าปาง ป็น 

    ประธานละบุคลากร฿นหนวยงานขຌารวมป็นกรรมการ  รวมกันก าหนดนยบาย  
    ละ นวทางการบริหารความสีไยง ิอ้างอิง 4-1(1ีี 

-  ศวน.มสธ.ลป. ไ-1ิแี ค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 

   ก าหนดมาตรฐานควบคุมภาย฿นละการปງองกัน 

   ความสีไยง ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป โ558 

โ. มกีารวิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจาก 

    ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุม 

    เดຌทีไสงผลตอการด านินงานตามพันธกิจละ 

    ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดความสีไยงตามบริบทของ 
    หนวยงาน อยางนຌอย แ ดຌาน ดังนีๅ 
      - ดຌานการบริหารละจัดการหนวยงาน 

      - ดຌานความปลอดภัย 

      - ดຌานยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
      - ความสีไยงตามบริบทอืไนโของหนวยงาน 

      - หรือตามนวทางทีไมหาวิทยาลัยก าหนด 

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางเดຌจัด฿หຌมีการก าหนดมาตรฐานควบคุมภาย฿นละปງองกัน 

    ความสีไยงของหนวยงาน พืไอวิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงตามบริบทของหนวยงาน  
   ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่  ดยระบุประภทละปจัจัยความสีไยงระดบั 

   หนวยงาน  เวຌ฿น ิบบ บสน.แี ดังนีๅ ิอ้างอิง 4-2(1ีี  
     แ.   ความสีไยงดຌานระบบการรียนการสอน  ปัจจยัความสีไยง คือ  

1.1  ขาดการติดตามประมินผลครงการลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา  
1.2  การรับรูຌกีไยวกับหลักสูตรการรียนการสอนยังมีนຌอย 

2. ความสีไยงดຌานระบบบริการนักศึกษา  
2.1 ระบบบริการขຌอมลูสารสนทศนักศึกษายังมีเมพียงพอทีไจะท า฿หຌนักศึกษา

รับทราบสถานการด านินการตางโทางดຌานงานทะบียนนักศึกษาเดຌอยาง
ครบถຌวนละทัไวถึง 

 

- ศวน.มสธ.ลป. ไ-โิแี บบ บสน. แ  
  ผนบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น 

  ระดับหนวยงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  
  โ55ๆ ของศวน. มสธ. ล าปาง 
 

- ใ่    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 โ.โ  ขาดความรวดรใว฿นการ฿หຌขຌอมูลกนักศึกษา  นืไองมาจากขาดขຌอมูลหรือ   
       ขຌอมูลสนับสนุน฿หຌบริการนักศึกษาเมป็นปจัจุบัน 

3. ระบบการสงสริม  พัฒนาศลิปะละวัฒนธรรม 

3.1 ครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมละภูมิปญัญาทຌองถิไนทีไกิด
ประยชน์ละสรຌางคณุคาตอชุดชนภาย฿น/ภายนอกยังมีนຌอย 

3.2 กิจกรรมประชาสมัพันธ์การสรຌางภาพลักษณ์ละการประชาสัมพันธ์ของศวน. 
฿นชิงการรับผิดชอบตอสังคมยังมนีຌอย 

4. ความสีไยงดຌานระบบงบประมาณ  พัสดุ  การงิน ละการบัญช ี

 ไ.แ  หนวยงานเมมีการจัดท าผนการ฿ชຌจายงบประมาณงินผนดนิละผนการ
฿ชຌจายงบประมาณลงทุนงินรายเดຌของมหาวิทยาลัย 

5. ความสีไยงดຌานระบบประชาสัมพนัธ์ละสงสรมิภาพลักษณ ์

5.1 กิจกรรมประชาสมัพันธ์การสรຌางภาพลักษณ์ละการประชาสัมพันธ์ของศวน.
฿นชิงการรับผิดชอบตอสังคมยังมนีຌอย 

5.2 จ านวนนักศึกษา/ผูຌรียน฿หมลดลง 
5.3 ชองทางการรณรงค์รับสมัครนักศกึษา฿หมทีไมีอยูยังเมสามารถขຌาถงึ

กลุมปງาหมายเดຌอยางทัไวถึง 

 

ใ. มีการประมินอกาสละผลกระทบของความ 

   สีไยงละจดัล าดับความสีไยงทีไเดຌจากการ 
   วิคราะห์฿นขຌอ โ ละมีการจัดท าผนละ/หรือ 

   มาตรการบริหารความสีไยงทีไมีระดับความสีไยง 

-     คณะกรรมการควบคุมภาย฿นละบรหิารความสีไยงของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางเดຌ 
      น าผลวิคราะห์ทีไเดຌจากการวิคราะห์ตามกณฑ์ขຌอ โ มาประมนิอกาสละผลกระทบ 

      ความสีไยง  พรຌอมทัๅงจัดล าดบัความสีไยง จ านกป็นความสีไยงตัๅงตระดับตไ า –  
      ระดับสูง ละจดัท าผนบริหารความสีไยง  ดยก าหนดวิธีการจดัการกับความสีไยงต 

-  ศวน.มสธ.ลป. ไ-3 ิ1ี บบ บสน.แ  ผนบริหาร 
   ความสีไยงละการควบคมุภาย฿นระดับหนวยงาน  
   ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง 

- ใ้    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

    สูง ละมีการด านินการตามผนละ/หรือ 

    มาตรการนัๅน  รวมทัๅงจัดสงรายงานตามก าหนด   
    ของมหาวิทยาลัย 

      ละประภทตามหลัก ไT ิTake Treat Transfer ละ Termanateี รวมทัๅงก าหนด 

      มาตรการ/กิจกรรม฿นการด านินการ ระยะวลา ผูຌรับผดิชอบ฿นการบริหารความสีไยง  
      เวຌอยางชัดจน ละมีการด านินการควบคุมละบริหารงานตามผนบรหิารความสีไยง 
      ชน 

      แ. ความสีไยงดຌานระบบการรียนการสอน   คือ  
           แ.แ  จัดกิจกรรมพืไอนชวยพืไอนพีไชวยนຌองิติวขຌมชุดวิชาีละรายงานสรุป สนอ 

                  ตอรองอธิการบดีฝຆายบริหารละกิจการสภามหาวิทยาลัย แ ฉบับ ทีไ ศธ. 
                  เ5โโ.เแิแ้ี/็แใ  ลงวันทีไ ็ พฤษภาคม โ55่ 

          โ.แ   ออก฿หຌบริการนะนวการศึกษาหลักสูตรตางโ ของ มสธ.ตัๅงตวันทีไ 
                  แ ตุลาคม โ55็  ถึง แๆ  สิงหาคม  โ55่ ขตพืๅนทีไ ่ จังหวัดภาคหนือ  
                  จ านวน   แๆ  ครัๅง  
                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ ทีไวาการอ าภอวังชิๅน จังหวัดพร  
                   ฿นวันทีไ ใแ ตุลาคม  โ55็  
                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ รือนจ ากลางจังหวัดชียงราย  
                   จังหวัดชียงราย ฿นวันทีไ โ5 ตุลาคม   
                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ รงรยีนสามัคคีวิทยาคม  
                   อ.มือง จ. ชียงราย ฿นวันทีไ โๆ ตุลาคม  โ55็  
                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ รือนจ ากลางจังหวัดพะยา  
                   จังหวัดพะยา ฿นวันทีไ โ็ ตุลาคม  โ55็ 

                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ รือนจ าอ าภอทิง จังหวัดชียงราย  
 

 

- ไเ      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

                -  นะนวการศึกษาตอ มสธ. ผูຌสน฿จ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบละ 

                  การศึกษาตามอัธยาศัย อ าภอมสาย จังหวัดชียงราย  วันทีไ โ้  
                  ตุลาคม  โ55็ 

               -  นะนวการศึกษาตอ มสธ.  ณ หຌองประชุมศูนย์   ภฟูງาพัฒนา อ าภอ 

                  บอกลือ  จังหวัดนาน   ฿นวันทีไ โแ – โโ กรกฎาคม  โ55่   
     โ.    ระบบบริการนักศึกษา   
                   ศูนย์ฯ มีวใบเซด์ของศูนย์ฯ พืไอ฿หຌนักศึกษา สามารถตดิตอ ละสอบถาม 

                ปัญหาดຌานงานทะบียนนักศึกษา ละดຌานอืไนโ ดังนีๅ  
                www.stou.ac.th  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง                                       
     ใ.   ระบบการสงสริม พัฒนาศิลปะละวัฒนธรรม 

               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จัดครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละภมู ิ

                ปัญญาทຌองถิไน จ านวน แครงการ คือ ครงการสืบสานประพณีวียนทียนวัน 

                 มาฆบูชา วันทีไ ไ มีนาคม  โ55่ ณ วัดพระกຌวดอนตຌาสุชาดาราม  ต าบลวียง 

                 หนือ อ าภอมือง  จังหวัดล าปาง ขຌารวมกิจกรรมละผูຌขຌารวมครงการมีความ 

               พึงพอ฿จ รຌอยละ ้เ.เเ 

      ไ.   ระบบงบประมาณ พัสดุ การงินละการบัญชี  
               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เดຌจัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุประจ าป 
               รายงานสงกองพัสดุมหาวิทยาลัย 

               ปงบประมาณ 255่  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เดຌรับอนุมัติงบลงทุนจาก 

               งบประมาณรายจายงินรายเดຌ มหาวิทยาลัย จ านวน ๆ รายการ 

 

 

- 4แ      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

           5.   ระบบประชาสัมพันธ์ละสงสริมภาพลักษณ ์

               ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม฿นรอบ แโ ดือน กิจกรรมตามผนบริการวิชาการกสังคม 

               ละการจัดกิจกรรม ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ล าปาง 
               แ. ครงการอบรมวิปสัสนาสมาธิจรญิสติ พืไอการศึกษาละการท างานอยางมี 
                   ความสุขทิดพระกียรติ 88 พรรษามหาราชา  ฿นวันทีไ  โ-ใ พ.ค. โ55่  ณ 

                   สถานปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานถๅ าปຆาสัก ิวัดถๅ าปຆาสักี   บຌานทาสี ต.บຌานดง  
                   อ.มมาะ จ.ล าปาง ดยมีผูຌสน฿จขຌารวมครงการ ทัๅงนักรียน นักศึกษา  
                   ละประชาชน รวม 76 คน 

               โ.  ครงการทดิพระกียรตริาชการทีไ ็ ผูຌทรงป็นรงบันดาล฿จของปวงชน   
   วันทีไ ้ พฤษภาคม โ55่ ผูຌรวมกิจกรรม โใเ คน     

      ทัๅงนีๅศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  เดຌจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามผนบริหาร 
ความสีไยง ละการควบคุมภาย฿น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ิบสน.แี ละ จัดสง
รายงานเปยังกองผนงาน  มืไอวนัทีไ แ5 มิถุนายน โ55่ ิอ้างอิง 4-3(1ีี 

 

ไ. มีการก ากับติดตาม ประมินผลการด านินงาน 

   ผนบริหารความสีไยงตามตัวบงชีๅของผน ดยมี 
   ระดับของความสีไยงลดลงจากดิม 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการก ากับตดิตามละประมินผลการด านินงาน  ดย 

      จัดท ารายงานการปฏิบัติการตามผนบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น   
      ประจ าปงบประมาณ พ.ศ โ55่ ิบสน.โี ละสนอตอคณะกรรมการควบคุมภาย฿น 

      ละบริหารความสีไยงของศวน.มสธ.ล าปาง  พืไอพิจารณากอนรายงานความกຌาวหนຌา 
      การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  
      ตอรองอธิการบดีฝຆายบริหาร ละอธิการบดี รอบ ้ ละ แโ ดอืนผานระบบ  
      e-Performance  ิอ้างอิง 4-4(1)ี 

-  ศวน.มสธ.ลป. ไ-4ิ1ี รายงานผลการด านินงาน 

   ตามผนบริหารความสีไยง ละการควบคุมภาย฿น  
   ป โ55่ิบสน.โี ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
  รอบ ้ ดือน ิe-performanceี 
-  ศวน.มสธ.ลป. ไ-4ิ2ี รายงานผลการด านินงาน 

   ตามผนบริหารความสีไยง ละการควบคุมภาย฿น  
   ป โ55่ิบสน.โี รอบ แโ ดือน ิe-performanceี 

- ไโ      - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

5. มีการน าผลการประมินละขຌอสนอนะจาก 

   คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความสีไยง 
   เป฿ชຌ฿นการปรับผนหรือวิคราะห์ความสีไยง฿น 

   ปถัดเป 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางเดຌน าผลการประมิน ละขຌอสนอนะจากการประชุม 

      คณะกรรมการควบคุมภาย฿นละบรหิารความสีไยงของหนวยงาน ครัๅงทีไ แ/โ55่ เป฿ชຌ 
      ฿นการปรับผน หรือวิคราะห์ความสีไยง฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55้  ละเดຌจดัท า 
      ผนบริหารความสีไยงประจ าป โ55้ ิอ้างอิง 4-5(1ีี ดังนีๅ   

1. จัดกิจกรรมครงการลดการลาออกกลางคัน฿หຌสัมฤทธิผลมากยิไงขึๅน 

2. สรຌางการรับรูຌหลักสูตรการรียนการสอน พืไอพิไมจ านวนนักศึกษา฿หຌมากขึๅน 
จาะกลุมปງาหมาย฿นพืๅนทีไมากขึๅน 

3. นะน าวิธีการ฿หຌบริการขຌอมูลตางโ พืไอ฿หຌนักศึกษาสามารถสืบคຌนเดຌดຌวยตนอง
ผานวใบเซต ์

4. พัฒนาระบบสารสนทศงานทะบยีนละงาน฿หຌบริการตางโ 

5. จัดกิจกรรม/ครงการทีไกิดประยชน์ละสรຌางคุณคาตอชุมชนอยางตอนืไอง   

- ศวน.มสธ.ลป. ไ-5ิแี รายงานการประชุม 

  คณะท างานบริหารความสีไยงครัๅงทีไแ/โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป. ไ-5ิโี ผนบรหิารความสีไยง  
  ป 255้ ิบสน. 1ี 

 

 

กณฑ์การประมิน    :                                   
คะนน แ คะนน แ คะนน โ คะนน ใ คะนน ไ คะนน 5 

กรณเีมมีการด านินการ฿ดโ หรือ 

ด านินการเมครบ 

ทีไจะเดຌคะนน แ 

 

มีการด านินการ 
แ ขຌอ 

มีการด านินการ 
ขຌอ โ  

มีการด านินการ 
ขຌอ ใ 

มีการด านินการ 
ขຌอ ไ 

มีการด านินการ 
ขຌอ 5 

  

- ไใ   - 



 

 

 

 ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ55็ การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย ไ ขຌอ  

 

5 

ผลการด านินงาน  5 ขຌอ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      ไไ      - 
 



 

    

   ตัวบงชีๅทีไ 5 ิสกอ.ี การพัฒนาหนวยงานสูองค์กรการรียนรูຌ 
 

    รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน : ปงบประมาณ พ.ศ. โ558  ิแ ตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
 

    ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
1. มี ก า รก าหนดประ ดใ น ค วาม รูຌ  ล ะ

ปງ าหมายของการจั ดกา รความรูຌ ทีไ
สอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของหนวยงาน
฿หຌครอบคลุมพันธกิจ อยางนຌอย แ พันธ
กิจ 

-     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ฿นการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูຌ ศูนย ์

      วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ครัๅงทีไ โ/โ55่ มืไอวันทีไ โ5 ธ.ค.โ55็  เดຌก าหนด 

      ปງาหมายละประดในความรูຌ ประจ าปงบประมาณ โ55่  ของศูนย์วิทยพัฒนา 

      มสธ. ล าปาง  รืไอง ฝຄกอบรมชิงปฏิบตัิการการจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวย 

      ปรกรม Excel (อ้างอิง 5-1(1)(2)(3)(4)) 
            จุดประสงค์พืไอจัดท าฐานขຌอมูลทะบียนประวัตนิักศึกษาทีไติดตอผาน 

      ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางทัๅงหมด฿ชຌปน็ฐานขຌอมูลส าคัญ฿นการสืบคຌนละกใบ 

      ป็นหลักฐานนักศึกษาอยางป็นระบบ  รวมทัๅงการ฿ชຌอุปกรณ์ Scan Bar Code  
      ท า฿หຌสะดวก รวดรใว สืบคຌนขຌอมูลเดຌงาย ละเมตຌอง฿ชຌนืๅอทีไ฿นการกใบอกสาร 

      ป็นกระดาษ  สามารถน ามา฿ชຌ฿น฿หຌบริการนักศึกษาทีไสะดวก  รวดรใวยิไงขึๅน  
      ละ บุคลากรทุกคนทีไขຌารบัการฝຄกอบรมสามารถบันทึกขຌอมูลละสืบคຌนขຌอมูล 

      เดຌดຌวยตนอง จึงป็นการพฒันางาน฿นหนຌาทีไ ละพัฒนาการ฿หຌบริการการศึกษา 

      ซึไงสอดคลຌองกับ 

 

- ศวน.มสธ.ลป 5-แิแี ผนยทุธศาสตร์การ 
  จัดการความรูຌ 5 ป ิพศ. โ55ไ - โ55่ี  
- ศวน.มสธ.ลป 5-แิโี ผนการจัดการ 
  ความรูຌ ป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป 5-แิใี  รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูຌ ครัๅงทีไ  
  แ/โ55่ วันทีไ ่ ธันวาคม โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป 5-แิไี รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูຌ ครัๅงทีไ  
  โ/โ55่ วันทีไ โ5 ธันวาคม โ55็  
  วาระทีไแ รืไอง รืไองการก าหนดประดในการ 
  จัดการความรูຌ ประจ าป โ55่  
 

  
 

- ไ5      - 



 

 

       ศวน.มสธ.ล าปาง 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
 ผนยุทธศาสตร์ 5 ป ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ิพ.ศ โ556 – โ56เี (อ้างอิง  5.1-1(5)) 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ  พัฒนาการ฿หຌบริการการศึกษาสูความป็นลิศ 

ขຌอ แ.แ-โ  จ านวนกิจกรรมทีไน าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริการเดຌจริง    
ยุทธศาสตร์ทีไ  5  : การพัฒนาบุคลากรของศวน. ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการ 
                        ฿หຌบริการของหนวยงาน 

ขຌอ 5.โ   พืไอพิไมขีดความสามารถของบุคลากรดຌานการบริการทีไป็นลิศ 
 

สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ป  
ิพ.ศ.โ556 – โ56เี (อ้างอิง 5-1(6)) 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ :  ยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการสูสากล 

     ใ.แ :  พืไอ฿หຌมีระบบบริการการศึกษา ละนักศึกษาขຌาถึงเดຌสะดวกรวดรใว ละ 

             ระบบสนับสนนุนักศึกษา฿หຌมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนพิไมขึๅน 

  ใ.แ-แ :  รຌอยละความส ารใจของการน าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริการเดຌจริง 

- ศวน.มสธ.ลป.5-แิ5ี  ผนยทุธศาสตร ์
  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง 5 ป ิพ.ศ. 
  โ55ๆ – โ5ๆเี 
 

 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป 5-แิ6ี ผนยทุธศาสตร์  
  มสธ. 5 ป ิพ.ศ.โ55ๆ – โ5ๆเี  
 

โ. ก าหนดบุคลากรกลุมปງาหมายทีไจะ
พัฒนาความรูຌละทักษะ฿หຌสอดคลຌอง
กับประดในความรูຌทีไก าหนด฿นขຌอ แ 

 

-    ก าหนดกลุมปງาหมายทีไจะพัฒนาความรูຌละทักษะตามทีไก าหนด฿นขຌอ แ รืไอง  
     ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excel ป็น 

     บุคลากรของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  จ านวน แแ คน ฿นต าหนงงานตางโ  
     พืไอน าความรูຌเปปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนางานละการ฿หຌบริการนักศึกษา การประชุม 

     คณะกรรมการจัดการความรูຌ  ครัๅงทีไ โ/โ55่ มืไอวันทีไ โ5 ธันวาคม โ55็ วาระทีไ โ   
     รืไอง  การก าหนดกลุมปງาหมายละการฝຄกอบรมการจัดการความรูຌ(อ้างอิง 5-2(1),(2)) 

 - ศวน.มสธ.ลป. 5-โิแี รายงานการ  
   ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูຌ  ครัๅงทีไ  
   โ/โ55่  
- ศวน.มสธ.ลป. 5-โิโี รายชืไอกลุมปງาหมาย 

  ทีไจะพัฒนาความรูຌ 

- ไๆ       - 



 

 

   ศวน.มสธ.ล าปาง 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
3. มีการบงปันละลกปลีไยนรียนรูຌจาก

ความรูຌทักษะของผูຌมี 
 ประสบการณ์ตรง Tิacit Knowledge)   

    พืไอคຌนหานวปฏิบัตทิีไดีตามประดใน 

    ความรูຌทีไก าหนด฿นขຌอ 1 ละผยพร 
   เปสูบุคลากรกลุมปງาหมายทีไก าหนด 

-    มีการจัดกิจกรรมพืไอลกปลีไยนรียนรูຌ รืไอง ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ 
     การจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excel  มืไอวันทีไ แโ มีนาคม 2558 

     ณ หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ดยมีกลุมปງาหมาย 

     ขຌารวมกิจกรรมจ านวน แ1 ราย ิบุคลากร ศวน.มสธ. ล าปางี (อ้างอิง 5-3(1)) 
-    ผูຌมีประสบการณ์ตรงมาลกปลีไยนรียนรูຌจ านวน แ ราย คอื นายณัฐพล ปรังฤทธิ์   
     นักวิชาการศึกษา  ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 5-3(2)) 
-    มีอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรละฝຄกทักษะดย฿ชຌคอมพิวตอร์  
     มืไอวันทีไ  แโ มีนาคม 2558 ณ หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา  
     มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 5-3(3)(4))  
-    มีการจดบันทึกสรุปประดในความรูຌทีไเดຌรับจากการลกปลีไยนรียนรูຌละผยพร 
     ฿หຌกลุมปງาหมาย ตามขຌอ ใ ดยผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีการจดบันทึกรายละอียด 

     นืๅอหาการฝຄกอบรมตามการสอนของวิทยากรละความขຌา฿จของตนอง ละ 

     น ามาประมวลผล (อ้างอิง 5.-3(5)) 
-    มีการวัดประมินผลความพงึพอ฿จกลุมปງาหมายทีไขຌารับการฝຄกอบรม รืไอง  
    ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excel พืไอ 

     ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝຄกอบรม ละป็นนวทางการพัฒนาการฝຄกอบรม฿น 

     ครัๅงตอเป  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีความพึงพอ฿จ฿นระดบัมากทีไสุด รຌอยละ 97.80 

     คิดป็นคาฉลีไย 4.89 (อ้างอิง 5-3(6.1-6.2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิแี ฿บซในชืไอ 

  กลุมปງาหมายทีไขຌารับการฝຄกอบรมการ 
  จัดการความรูຌของศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิโี ภาพการ 
  ฝຄกอบรมการจัดการความรูຌของศูนย์วิทย 

  พัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าป โ55่ 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิใี อกสาร 
  ประกอบการบรรยายการจัดการความรูຌ  
  รืไอง ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการจัดท า 
  ฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวย ปรกรม Exel 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิ4ี Power Point  

  บรรยายการจัดการความรูຌ  รืไอง  
  ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการจดัท า 
  ฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวย ปรกรม Exel 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิ5ี อกสารสรุป 

  บันทึกความรูຌทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรม 

  ของผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ใิ6ี บบสรุปความ 

  พึงพอ฿จผูຌขຌารับการอบรมการจัดการความรูຌ 

- ไ็       - 



 

 

        ศวน.มสธ.ลป. 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

ไ. มีการรวบรวมความรูຌตามประดใน
ความรูຌทีไก าหนด฿นขຌอ 1 ทัๅงทีไมีอยู฿น
ตัวบุคคลละหลงรียนรูຌอืไนโ ทีไป็น
นวปฏิบัติทีไดีมาพัฒนาละจัดกใบ
อยางป็นระบบดยผยพรออกมา
ป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ิ Explicit 

Knowledge) 

-    มีการคຌนควຌารวบรวมความรูຌตามประดในความรูຌทีไก าหนด  พิไมติมจากสืไอตางโ   
     ชน หนังสือ บทความ สืไออิลใกทรอนิกส์  รืไอง ฝຄกอบรมชิงปฏบิัติการจัดท า 
     ฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excelจากบุคลากร฿นหนวยงานละจาก 

     หลงรียนรูຌอืไนโ ละกใบขຌอมูลเวຌทีไวใบเซด์ของหนวยงาน  (อ้างอิง 5-4(1)) 
-    มีการลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอสังคราะห์นวปฏิบัติทีไดีทีไมีอยู฿นตัวบุคลากรของ 
     หนวยงานละจากหลงรียนรูຌอืไนดยจัดท าป็นคูมือการปฏิบัติงาน รืไอง  
     การจัดท าคูมือการ฿ชຌงานฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excel จกบุคลากร 
     ทีไขຌารับการอบรมพืไอน าเปปรับ฿ชຌพัฒนางาน฿หຌบริการนักศึกษาละป็นนว 

     ปฏิบัติทีไดี  มืไอวันทีไ แใ สิงหาคม โ55่ (อ้างอิง 5-4(2)) 
-    มีการผยพรประดในความรูຌ  / นวปฏิบัตทิีไดี รืไอง ฝຄกอบรมชิงปฏิบตัิการ 
     การจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excel ผานวใบเซต์การจัดการ 

     ความรูຌ ิKM.ีของหนวยงาน (อ้างอิง 5-4(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ไิแี บรรณานุกรมการ 

  คຌนควຌาจัดท าคูมือการจัดการความรูຌ ิKM.ี  
  ประจ าป โ55่ รืไอง การจัดท าคูมือการ฿ชຌ 
  งานฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม  
  Excel  
- ศวน.มสธลป. 5-ไิโี คูมือการจัดการ 
  ความรูຌิKM.ี ประจ าป โ55่ รืไอง การ 
  จัดท าคูมือการ฿ชຌงานฐานขຌอมูลนักศึกษา 
  ดຌวยปรกรม Excel   
 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-ไิใี วใบเซต์การจัดการ 

  ความรูຌ ิKM.ีของหนวยงาน  
 

 

 

 

 

 

- ไ่       - 



 

 

    ศวน.มสธ.ลป. 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

5. มีการน าความรูຌทีไเดຌจากการจัดการความรูຌ
฿นปงบประมาณปัจจุบันหรือปงบประมาณ
ทีไผานมาทีไป็นลายลักษณ์อักษร ิExplicit 

Knowledge) ละจากความรูຌ ทักษะของผูຌ
มีประสบการณ์ตรง ิTacit Knowledge) 

ทีไ ป็นนวปฏิบัติทีไ ดีมาปรับ฿ชຌ ฿นการ
ปฏิบัติงานจริง 

-    มีการน าความรูຌทีไเดຌจากการจัดการความรูຌ฿นปโ55่ ทีไป็นลายลักษณ์อักษร 

     ิExplicit Knowledge) ละจากความรูຌ ทักษะของผูຌมีประสบการณ์ตรง 
     ิTacit Knowledge) ทีไป็นนวปฏิบัติทีไดี   มาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริงของ 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มืไอวันทีไ 12 มษายน โ55่ (อ้างอิง 5-5(1)) 
              ดยผูຌขຌารับการฝຄกอบรมฯ มีการน าความรูຌทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรม รืไอง 
     ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานขຌอมูลนักศึกษาดຌวยปรกรม Excelของ 
      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เป฿ชຌ฿นการพัฒนางานการจัดท าฐานขຌอมูล 

      นักศึกษาดຌวยปรกรม Excel ละ฿ชຌครืไอง Scan Bar Code มืไอวันทีไ  
      5 มษายน โ55่ ถึงปัจจุบัน   ดยมีการกใบขຌอมูลนักศึกษาทีไสมัครป็นนักศึกษา 

      ฿หม ละนักศึกษากาทีไลงทะบียนรียน ภาคการศึกษาทีไ แ/โ55่ ของ 
      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 5-5(2))  
      ฐานขຌอมูลนีๅจะมีประยชน์ละน ามา฿ชຌพัฒนางานอยางตอนืไองของศูนย์วิทย 

      พัฒนา มสธ. ล าปาง  ดังนีๅ 
1. ลดการกใบขຌอมูลดຌวยกระดาษ  สามารถกใบขຌอมูลนักศึกษาทีได านิน

กิจกรรมผานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง อยางป็นระบบดຌวยคอมพิวตอร์ 
ท า฿หຌประหยัดพืๅนทีไ฿นการจัดกใบอกสาร 

2. พิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการนักศึกษาบบบใดสรใจ฿นขัๅนตอนดียว ิOne 

stop service : OSSี ทีไสะดวก รวดรใวละงายยิไงขึๅนกวาระบบดิม  พราะ 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-5 (1) VDO การบันทึก 

  ขຌอมูลนักศึกษาดຌวย Bar Code 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-5 (2) ฐานขຌอมูลการรับ 

  สมัครนักศึกษา ละลงทะบียนรียน ดຌวย 

  ปรกรม Excel 

 

 

- ไ้       - 



 

 

        ศวน.มสธ.ลป. 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

             การ฿ชຌอุปกรณ์ Scan Bar Code ยิงทีไลขประจ าตัวนกัศึกษาจะท า฿หຌขຌา 
            ฐานประวัติขຌอมูลนักศึกษาเดຌทนัที ิชนดียวกับการ฿ชຌอุปกรณ์ Bar Code 

            ฿นการยืม-คืนหนังสือหຌองสมุด ี 
3. สงสริมการส ารใจการศึกษาละลดการลาออกกลางคันิDrop Outี ของ

นักศึกษา นืไองฐานขຌอมูลนักศึกษาชวย฿หຌรูຌประวัติการรียนของนักศึกษา 
ละทีไอยู หมายลขทรศัพท์  พืไอติดตามผลการรียนของนักศึกษา  เดຌ
อยางตอนืไอง  พืไอติดตามสงสริมการส ารใจการศึกษาของนักศึกษา฿น ่ 
จังหวัดภาคหนือทีไศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปางดูลรับผิดชอบ 

4. ฿ชຌป็นฐานขຌอมูลนักศึกษา฿นการติดตอประชาสมัพันธ์สงขาวสาร มสธ. เปยัง
นักศึกษา฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ ่ จังหวัดภาคหนือ พราะมีชืไอ ทีไอยู หมายลข
ทรศัพท์ e-Mail ละ SMS 

-  มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูຌ ิKM.ี ครัๅงทีไ ใ / โ55่  พืไอสรุปผล 

  การด านินงานการจัดการความรูຌ ประจ าป โ55่   มืไอวันทีไ แ่ สิงหาคม โ55่  
  ละ฿ชຌป็นนวทางการกຌเขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการจัดการความรูຌ฿น ป โ55่  
  ตอเป (อ้างอิง 5-5(3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป.5-5ิใี รายงานการประชุม 

  ครัๅงทีไ ใ/โ55่ วันทีไ แ่ ส.ค.โ55่ 

 

 

 

- 5เ       - 



 

 

 

 

กณฑ์การประมิน :  
คะนน 1 คะนน 2 คะนน 3 คะนน 4 คะนน 5 

มีการด านินการ 
1 ขຌอ 

มีการด านินการ 
2 ขຌอ 

มีการด านินการ 
ใ ขຌอ 

มีการด านินการ 
4 ขຌอ 

มีการด านินการ 
5 ขຌอ 

 

 

 

ผลการประมิน : 

ปงบประมาณ โ556 
การบรรลุ
ป้าหมาย 

คะนนประมินตนอง 
คาปງาหมาย  ไ ขຌอ 

 5 
ผลการด านนิงาน 5 ขຌอ 

ึการบรรลุปງาหมาย   = บรรลุปງาหมาย     X = เมบรรลุปງาหมาย 

 

 

 

- 5แ       - 

 



 

 

 ตัวบงชีๅทีไ 6 :  บุคคลสายสนับสนุนทีไเดຌรับการพัฒนา 
 - รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
 ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
รຌอยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไเดຌรับการ
พัฒนาพิไมพูนทักษะ  ความรูຌ  ความสามารถดຌาน

ตางโ ≥ไเ ชัไวมงตอปตอคนิ5 วันท าการละ่
ชัไวมงตอวันี 
 

 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จ านวน แแ คน ิขຌาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยี  
 เดຌรับการฝຄกอบรม ละการลกปลีไยนรียนรูຌ  พืไอพิไมพูนความรูຌอยางตอนืไองตลอดป  
 โ55่ (อ้างอิง 6-1(1))  ดยจะมีการประชุม/ฝຄกอบรม  โ รูปบบ คอื 

แ. การฝຄกอบรม ละลกปลีไยนรียนรูຌผานทาง Web Cassting  พืไอประหยัดคา฿ชຌจาย 

   ละวลา฿นการดินทางของบุคลากร  ชน 

 การประชุมละรับฟังความคิดหใน฿นการจัดท าิรางี พ.ร.บ. มสธ. 
(อ้างอิง 6-1(2)) 

 การลกปลีไยนรียนรูຌจัดท าบบสอบถามภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร
หนวยงานละคาดการณ์ผลการด านินงานของหนวยงานสนับสนุน
(อ้างอิง 6-1(3)) 

 การสัมมนา/ประชุมชิงปฏิบัติการลกปลีไยนรยีนรูຌดຌานการพสัดุ 
(อ้างอิง 6-1(4)) 

 การบรรยายพิศษ รืไอง กรณีศึกษาส าหรับ มสธ.กับการพัฒนาเปสู
มหาวิทยาลยั฿นก ากับของรัฐ (อ้างอิง 6-1(5)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิแี ตารางการประชุม ฝຄกอบรม 

  ของบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป โ55่ 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิโี การประชุมละรับฟังความ
คิดหใน฿นการจดัท าิรางี พ.ร.บ. มสธ. 
- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิใี การลกปลีไยนรียนรูຌจัดท า 
  บบสอบถามภาวะผูຌน าของผูຌบรหิาร 
 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิไี การสัมมนา/ประชุมชิง 
  ปฏิบัติการลกปลีไยนรยีนรูຌดຌานการพัสด ุ

 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิ5ีการบรรยายพิศษ รืไอง  
  กรณีศึกษาส าหรับ มสธ.กับการพัฒนาเปสู 
  มหาวิทยาลัย฿นก ากับของรัฐ 

- 5โ    - 



 

 

ศวน.มสธ.ลป. 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 โ.  การประชุมดยบุคลากรดินทางเปรับการพัฒนาดยตรง ชน 

 การฝຄกอบรมครงการสรຌางคานิยมองค์กร รุนทีไ แ (อ้างอิง 6-1(6)) 

 การฝຄกอบรมทคนิคการพูดละการป็นพิธีกรมืออาชีพ(อ้างอิง 6-1(7)) 

 กิจกรรมตรยีมความพรຌอมกอนกษียณอายุราชการ (อ้างอิง 6-1(8)) 

 ฝຄกปฏิบัติการ฿ชຌระบบทดสอบดຌวยคอมพิวตอร์ Walk in Exam (อ้างอิง  
6-1(9)) 

 ประชุมชิงปฏิบัติการ การถายทอดความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
5 ป (อ้างอิง 6-1(10)) 

 สัมมนาบรรณารักษ์ศูนย์วิทยพัฒนา (อ้างอิง 6-1(11)) 

 อบรมชิงปฏิบัติการพิไมศักยภาพ฿นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
สาขาวิชาส าหรับครือขายประชาสัมพันธ์ภาย฿น มสธ. (อ้างอิง 6-1(12)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิ6ี การฝຄกอบรมครงการสรຌาง 
  คานิยมองค์กร รุนทีไ แ 

-- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิ็ี การฝຄกอบรมทคนิคการพูด 

   ละการป็นพิธีกรมืออาชีพ 

  ศวน.มสธ.ลป. 6-แิ่ี กิจกรรมตรียมความพรຌอม 

   กอนกษียณอายุราชการ 
- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิ้ี ฝຄกปฏบิตัิการ฿ชຌระบบ 

  ทดสอบดຌวยคอมพิวตอร์ Walk in Exam 

- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิแเี ประชุมชิงปฏิบัติการ การ 
  ถายทอดความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ป 
 - ศวน.มสธ.ลป. 6-แิแแี สัมมนาบรรณารักษ์ 

    ศูนย์วิทยพัฒนา 
- ศวน.มสธ.ลป. 6-แิแโี อบรมชิงปฏิบัติการพิไม 

  ศักยภาพ฿นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ 
  สาขาวิชาส าหรับครือขายประชาสัมพันธ์ภาย฿น  
  มสธ. 

 

 

 

- 5ใ   - 



 

 

              สตูรการค านวณ 

 

 

 

                                             ยกวຌน นายประดิษฐ์  บุดดีจีน    ขຌารับต าหนงผูຌอ านวยการ ศวน.มสธ.ล าปาง มืไอวันทีไ โเ มษายน โ55่ 
 

ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน 

ขຌอมูลพืๅนฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานทีไเดຌรับการพัฒนา   ≥  ไเ ชัไวมง/ป แแ คน 

-  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานทัๅงหมด แแ คน 

 

ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ557 การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย รຌอยละ 5ๆ  

 

5 

ผลการด านินงาน แเเ  
                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 

- 5ไ    - 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานทีไเดຌรับการพัฒนา ≥ไเ ชัไวมง/ป จ านวน แแ คน   x  แเเ  =   รຌอยละ 100 

                  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานทัๅงหมด แแิขຌาราชการุพนักงานมหาวิทยาลัยี 



 

 

 ตัวบงชีๅทีไ ็ :  ระดับความส ารใจของการพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการด านินงาน   
 - รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
 ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
1. มีการวิคราะห์ละทบทวนกระบวนการท างาน 

   หลัก ิCore Processี พืไอปรับปรุงอยางนຌอย แ  
   กระบวนการ ละเดຌรับความหในชอบจาก 

   ผูຌบรหิารหนวยงาน 

-   ผูຌอ านวยการศนูย์วิทยพฒันา มสธ. แเ ศูนย์ มีการวิคราะห์ละทบทวน 

    กระบวนการท างานของหนวยงาน  ดงันีๅ 
      ครัๅงทีไ แ  มีการประชุมผูຌอ านวยการศูนย์วทิยพัฒนาสัญจร  ครัๅงทีไ โ/โ55่  มืไอ 

      วันทีไ  แ็ กรกฎาคม โ55่ ณ หຌองประชุมศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  
      วาระทีไ ไ.ไ  รืไองการวิคราะห์ละทบทวนกระบวนการท างานหลัก ิCore  

      Processี ดยมี รองอธิการบดีฝຆายบริหารป็นประธานการประชุม(อ้างอิง 7-1(1))    
      ครัๅงทีไ โ  มีการตงตัๅงคณะท างานพจิารณาการด านนิงานดຌานการประกัน 

      คุณภาพการศึกษา ประจ าป โ55็ (อ้างอิง 7-1(2))   ละมีการวิคราะห์ละ 

      ทบทวนกระบวนงานการ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร ดຌานการ฿หຌบริการ 

      งานทะบียนนักศึกษาทุกระดับ มืไอวันทีไ แไ สิงหาคม โ55็  ณ มสธ.นนทบุร ี
      วาระทีไ ไ.โ ทีไประชุมมีมติหในชอบ฿หຌปรับปรุงละพฒันากระบวนการ การ 
      ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร OSS มาตรฐานดຌานการ฿หຌบริการงาน 

      ทะบียนนักศึกษาทุกระดบั ประจ าปงบประมาณ โ55่ (อ้างอิง 7-1(3))    
       พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ มุงสูความปน็ลิศดຌานการบริการการศึกษา 

       ดยมี   
- กระบวนการหลัก ิCore Processี  คือ การ฿หຌบริการการศึกษาบบ

ครบวงจร OSS มาตรฐานการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาทุกระดับ 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป.็-แิแี รายงานการประชุม 

  ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาิสญัจรี ครัๅงทีไ โ/โ55่ 

  ณ ศวน.มสธ.อุบลราชธานี วาระทีไ ไ.ไ ิหนຌา แเี 
 

- ศวน.มสธ.ลป.็-แิโีค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 

  พิจารณาการด านินงานดຌานการประกันคุณภาพ 

  การศึกษา ประจ าป โ55็ 

- ศวน.มสธ.ลป.็-แิใี รายงานการประชุม  
  คณะท างานพิจารณาการด านนิงานดຌานการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าป โ55็ วาระ 

  ทีไ ไ.โ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

       -   กระบวนการสนับสนุน ิSupport Processี 
S1  บริการอุปกรณ์ละสืไอดสตทัศน์คอมพิวตอร์ ิอุปกรณ์คอมพิวตอร์ 
     ละอินตอร์นใต ฯลฯี 
S2  บริการดຌานสถานทีไละสิไงอ านวยความสะดวก ิวัสดุ อุปกรณ์฿นการ 

      ฿หຌบริการ  ความสะดวก฿นการดินทางมารับบริการละสถานทีไี 
              S3  บริการหຌองสมุด ิท าบัตรยืม – คืนสืไอการรียนการสอนี 

 

2. มีการส ารวจความตຌองการละความคาดหวังของ 
    ผูຌรับบริการ ละ/หรือมติทีไประชุมทีไส าคัญ/ 
    กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการทีไจะ 

    ปรับปรุงตาม ขຌอ แ 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางเดຌน ามติทีไประชุมคณะท างานพิจารณาการด านินงาน 

  ดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าป โ55็ มืไอวันทีไ แไ สิงหาคม โ55็   
  ณ มสธ.นนทบุรี วาระทีไ ไ.โ ทีไประชุมมีมติหในชอบ฿หຌปรับปรุงละพัฒนา  
   กระบวนการ การ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร OSS มาตรฐานดຌานการ 
   ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาทุกระดบั ประจ าปงบประมาณ โ55่ (อ้างอิง  
   7-2(1))   มาปรับ฿ชຌกับงานการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา 

  มสธ.ล าปาง 

- ศวน.มสธ.ลป.็-โิแี รายงานการประชุม 

  คณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา วาระทีไ ไ.โ 

  ิหนຌา ๆี 

ใ. มีการออกบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน฿หຌ 
   สอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌรับบริการละ/ 
   หรือมติทีไประชุมทีไส าคัญ/กฎหมายทีไส าคญัตาม 

   ขຌอ แ ละเดຌรับความหในชอบจากรองอธิการบด ี

   ทีไก ากับดูล 

- มีการน ามติทีไประชุมคณะท างานพิจารณาการด านินงานดຌานการประกันคุณภาพ 

  การศึกษา ิขຌอ โี มาก าหนดปງาหมาย฿นการปรับปรุงละพฒันากระบวนการ การ 

  ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร OSS มาตรฐานดຌานการ฿หຌบริการงานทะบียน 

  ทุกระดับ ประจ าปงบประมาณ โ55่ (อ้างอิง 7-3(1))  ละออกบบกระบวนการ 
  ท างาน฿หม ิFlow Chartี (อ้างอิง 7-3(2)) ฿หຌสอดคลຌองกับการ฿หຌบริการนักศึกษา  

- ศวน.มสธ.ลป.็-ใิแี ขຌอมูลการปรับกระบวนงาน 

  หลัก ของศูนย์วิทยพัฒนา 
 - ศวน.มสธ.ลป.็-ใิโี Flow Chart การปรับปรุง 
  กระบวนการ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร  
 

- 5ๆ   - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

    ของศูนย์วิทยพัฒนา แเ ศูนย ์ ดยเดຌรับความหในชอบจากรองอธิการบดีฝຆาย 

   บริหารทีไก ากับดูล ตามบนัทกึทีไ ศธ  เ5โโ.เแิแใี/ๆๆโ ลงวันทีไ โ5 ส.ค. โ55่ 

   (อ้างอิง 7-3(3))  

- ศวน.มสธ.ลป.็-ใิใี บันทึกอนมุัติการปรับ 

  กระบวนงาน ดยรองอธิการบดฝีຆายบรหิาร 

ไ. มีการน ากระบวนการทีไเดຌออกบบ/ปรับปรุง฿หม 
   ตามขຌอ ใ เปปฏิบัต ิ

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง เดຌน ากระบวนการ฿หຌบริการการศึกษาบบครบวงจร 
  OSS มาตรฐานดຌานการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาทกุระดับ ประจ าป 
  งบประมาณ โ55่ ทีไออกบบ/ปรับปรุง฿หม  ตามมติทีไประชุมคณะท างานพิจารณา 
  การด านินงานดຌานการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าป โ55็  เป฿ชຌกับ 

  ผูຌรับบริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ตัๅงตวันทีไ แ – แ5 ก.ย. โ55่ ดยมี 
  ขัๅนตอนตาม Flow Chart กระบวนงาน฿หม (อ้างอิง 7-4(1)) ละเดຌบันทึก V.D.O. 

  การ฿หຌบริการตามกระบวนงาน฿หมเวຌป็นหลักฐาน (อ้างองิ 7-4(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.็-ไิแี Flow Chart การปรับ 

  กระบวนงาน฿หຌบริการงานทะบยีนนักศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป.็-ไิโี VDO. ภาพการ฿หຌบริการงาน 

  ทะบียนนักศึกษาบบครบวงจร ของศวน.มสธ. 
  ล าปาง 

5. มีการประมินประสิทธิผลของกระบวนการทีไเดຌ 
    ออกบบ/ปรับปรุง฿หมิสดง฿หຌหในถึงผลลัพธ์  
    ชน มีการปรียบทียบกระบวนงานกากับ 

    กระบวนงาน฿หม/มีการด านินงานตาม    
    กระบวนงานทีไออกบบหรือทบทวน฿หมี  ละ 

    จัดท าขຌอสนอนะพืไอการปรบัปรุง฿นรอบป 
    ถัดเป 

-  มีการประมินประสิทธิผลของกระบวนการ กระบวนการ฿หຌบริการการศึกษาบบ 

  ครบวงจร OSS มาตรฐานดຌานการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาทุกระดบั 

   ทีไออกบบปรับปรุง฿หม  ดยมีผลสัมทธิ์ของการออกบบ/ปรับปรุง฿หมดีขึๅน 

   กวาดิม  ดังนีๅ 
1. ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. แเ หง จะมีรูปบบการ฿หຌบริการงานทะบียน 

OSS ฿นรูปบบมาตรฐานดียวกัน 

2. นักศึกษาสามารถลงทะบียนเดຌดຌวยตนองละบันทึกผลดຌวยตนอง 
 

- ศวน.มสธ.ลป.็-5ิแี Flow Chart ปรียบทียบ 

  การปรับปรุงกระบวนงาน฿หมละกระบวนงานกา 
- ศวน.มสธ.ลป.็-5ิโี สรุปบบสอบถามความ 

  พึงพอ฿จผูຌรับบริการการศึกษา OSS ดຌวย 

  กระบวนการ฿หม ิแก.ย. – แ5 ก.ย. 5่ี 
- ศวน.มสธ.ลป.็-5ิใี สรุปบบสอบถามความ 

  พึงพอ฿จผูຌรับบริการการศึกษา OSS ดຌวย 

  กระบวนการดิมิแ ต.ค.5็ – ใเ มิ.ย.5่ี 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 3. ลดขัๅนตอนการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาของจຌาหนຌาทีไ 
4. การ฿หຌบริการลงทะบียนของศูนย์วิทยพฒันาจะงายขึๅน นืไองจาก

ปรกรมจะตรวจสอบชืไอชุดวิชา รหัสชุด ละค านวณคาลงทะบียน฿หຌ
ดยถูกตຌอง ชวยลดการผิดพลาดจากการดูอกสารผิด 

     ละมีขຌอสนอนะจากผูຌรับ  พืไอน าเป฿ชຌ฿นการปรบัปรุง฿นรอบปถัดเป  ดงันีๅ 
1) นักศึกษาทีไ฿ชຌคอมพิวตอร์เมปน็จะ฿ชຌวลา฿นการด านินการนาน ละ 

ตຌอง  มีจຌาหนຌาทีไ฿หຌค านะน า 
2) ควรมี฿บสรใจพิมพ์จากครืไองคอมพิวตอร์  ปัจจุบันยัง฿ชຌ฿บสรใจทีไขียน 

ดຌวยลายมือจຌาหนຌาทีไ ท า฿หຌสียวลามากขึๅน 

- มีการประมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ กระบวนการ฿หຌบริการการศึกษาบบ 

  ครบวงจร OSS มาตรฐานดຌานการ฿หຌบริการงานทะบียนนักศึกษาทุกระดบั 

  จากบบสอบถามความพึงพอ฿จผูຌรับบริการการศึกษาทีไศนูย์วทิยพัฒนา มสธ.  
  ล าปาง ตัๅงตวันทีไ แ – แ5 กันยายน โ55่ พบวานักศึกษามีความพึงพอ฿จการ 
  ฿หຌบริการกระบวนการ฿หม รຌอยละ ้ใ.เเ คาฉลีไย ไ.ๆ5 (อ้างอิง 7-5(1)) สูงกวา 
  กระบวนการ฿หຌบริการดิมทีไผานมาทีไเดຌรຌอยละ ้แ.โเ คาฉลีไย ไ.5ๆ (อ้างอิง 7-5(2))     
 

 

 

 

 

- 5่    - 



 

 

 

 

กณฑ์การประมิน    :                                   
คะนน แ คะนน แ คะนน โ คะนน ใ คะนน ไ คะนน 5 

กรณเีมมีการด านินการ
฿ดโ หรือ 

ด านินการเมครบ 

ทีไจะเดຌคะนน แ 

มีการด านินการ 
แ ขຌอ 

มีการด านินการ 
ขຌอ โ  

มีการด านินการ 
ขຌอ ใ 

มีการด านินการ 
ขຌอ ไ 

มีการด านินการ 
ขຌอ 5 

 

 ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ55็ การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย 5 ขຌอ  

 

5 

ผลการด านินงาน 5 ขຌอ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 
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ตัวบงชีๅทีไ ่ :  ผลประมินความพึงพอ฿จผูຌรับบริการ 
 ชนิดของตัวบงชีๅ  :   ผลลัพธ์ 
- รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน    ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
่.฿ชຌคาคะนนผลการประมินความพึงพอ฿จ 

   ของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการของ 
   หนวยงาน 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปางมีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ 
     ฿หຌบริการ ดยมีบบประมินความพึงพอ฿จ  ใ ดຌาน  ละรายงานเปยัง 
     มหาวิทยาลยัผานค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าป โ55่ รอบ แโ ดือน 

      ิe-performanceี ิอຌางอิง ่-่ิแีี 

 การประมินความพงึพอ฿จการ฿หຌบริการนักศึกษาละประชาชน ิOne 

stop service : OSSี  ผลคะนน ้3.0เ คาฉลีไย ไ.ๆ5 

 การประมินความพงึพอ฿จการ฿หຌบริการหຌองสมุด  ผลคะนน ้ๆ.2เ 
คาฉลีไย ไ.่1 

 การประมินความพงึพอ฿จการ฿หຌบริการการรียนการสอนนักศึกษาระดับ 

             บัณฑิตศึกษา ผลคะนน 92.20 คาฉลีไย ไ.61 

 

    สูตรการค านวณ  
                   ้3.0เ ื ้ๆ.2เ ื 92.20   =  93.80  คาฉลีไย  4.69   
                               ใ                    

- ศวน.มสธ.ลป.่-่ิแี สรุปประมินความพึง 
  พอ฿จการ฿หຌบริการนักศึกษาละประชาชน OSS 

  การ฿หຌบริการหຌองสมุด  การ฿หຌบริการนักศึกษา 

  ระดับบัณฑิตศึกษา ป โ55่ิ฿นรายงานค ารบัรอง 
  การปฏิบัติราชการ รอบ แโ ดือน ป โ55่ี 
 

- ๆเ   - 



 

 

 

ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน 

ขຌอมูลพืๅนฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

- คะนนผลการประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง                 ไ.ๆใ 

 

 

 

ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ557 การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย ไ คะนน  

 

ไ.6ใ 

ผลการด านินงาน ไ.ๆใ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 

 

 

 

 

- ๆแ    - 



 

 

ตัวบงชีๅทีไ แใ :  การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของหนวยงาน   
- รอบปทีไ฿ชຌนับผลงาน  ปงบประมาณ โ558 ิแตุลาคม โ557 – ใเ กันยายน โ558ี 
ผลการด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน  : 

กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 
1. คณะกรรมการประจ าหนวยงานละผูຌบริหาร 
   สูงสุดของหนวยงานก าหนดนยบายละ฿หຌ 
   ความส าคัญ รืไองการประกันคณุภาพการศึกษา 
   ภาย฿นของหนวยงานิTOA 4.1ี 

-    ฿นปการศึกษา โ55็ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ฿หຌความส าคัญกับการตรียมความ 

     พรຌอมประกันคุณภาพการศึกษา  ดยมีการตงตัๅงคณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
     ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ประจ าป โ55่  มีผูຌอ านวยการป็นประธานก าหนด 

     นยบาย  ก ากับ ควบคุม ดูล ฿นการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา ิอ้างอิง 
     13-1ิ1ีี 
-    มีการน าขຌอชีๅนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าป โ55ๆ 

     มาจัดท าผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าป โ55็ ดยปรากฏอยู฿น 

     สวนทีไ แ ของรายงานการประมินตนอง ของ ศวน.มสธ.ล าปาง ิอ้างอิง 13-1ิ2ีี 

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-1ิ1ี ค าสัไงตงตัๅง 
   คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ศวน.มสธ. 
   ล าปาง ประจ าป  255่ 

 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-แิโี ผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ป โ55็ 

 

โ. คณะกรรมการประจ าหนวยงานมีการด านินงาน 

   ดຌานการประกันคณุภาพการศึกษาภาย฿นทีไ 
   ครบถຌวน  ประกอบดຌวย แีการควบคุมคุณภาพ 

   การตรวจสอบคณุภาพ ละการประมินคุณภาพ 

   ละ โี การจัดท ารายงานการประมินตนอง 
   ิSARี สนอตอคณะกรรมการประจ าหนวยงาน 

   ละมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดวลาทีไ 
   มหาวิทยาลัยก าหนด ละรายงานขຌอมูลครบถຌวน 

-    คณะท างานการประกันคุณภาพศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีการด านินงานดຌานการ 

     ประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น  ดยมีการประชุม มืไอวันทีไ โ่ สิงหาคม โ55่  
     วาระทีไ ใ พืไอก าหนดผูຌรับผิดชอบการจัดท ารายงานการประมินตนอง ตามตัวบงชีๅ 
     การประกันคุณภาพภาพการศึกษา ้ ตัวบงชีๅ ิอ้างอิง 13-2ิ1ีี เดຌก 
      ตัวบงชีๅทีไ แ    ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารหนวยงาน    ิผอ.ืงานอ านวยการี 
      ตัวบงชีๅทีไ ใ    กระบวนการพัฒนาผนของหนวยงาน ิผอ.ืงานอ านวยการี 
      ตัวบงชีๅทีไ ไ    ระบบบริหารความสีไยงของหนวยงาน ิงานอ านวยการี 
          ตัวบงชีๅทีไ 5    การพัฒนาหนวยงานสูองค์กรการรียนรูຌ ิณัฐพลี   

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-โิแี รายงานการประชุม 

   คณะท างานประกันคณุภาพการศึกษาของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ครัๅงทีไ แ/โ55่ 

   วันทีไ โ่ ส.ค. โ55่ วาระทีไ ใ 

- ๆโ   - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

   ตามทีไก าหนด฿นระบบ CHE QA Online ิTQA 

   กิแีี 
          ตัวบงชีๅทีไ ๆ    บุคลากรสายสนับสนุนทีไเดຌรับการพัฒนา ิงานอ านวยการี 
          ตัวบงชีๅทีไ ็    ระดับความส ารใจของการพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการท างาน  

                            ิงานสงสริมฯี    
          ตัวบงชีๅทีไ ่    ผลการประมินความพึงพอ฿จผูຌรับบริการ ิงานสงสริมฯี 
          ตัวบงชีๅทีไ แใ  การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของหนวยงาน ิใ งานี    
-     มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ติดตามการด านินการ ละประมิน 

      คุณภาพการศึกษาทีไถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

      ภาย฿นของ สกอ. ิอ้างอิง 13-2ิ2ีี 
-      มีการจัดท ารายงานการประมินตนอง ิSARี สนอตอคณะกรรมการประจ าหนวยงาน 

     ละมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดวลาทีไมหาวิทยาลยัก าหนด ละมีการรายงานการ 
     ประมินตนอง ิSARี ดยมีขຌอมูลครบถຌวนละหลักฐานอຌางอิงทีไชัดจน ฿นระบบ  
     CHE QA Online ิอ้างอิง 13-2ิ3ีี และมีการผยพรรายงานประจ าปทีไป็นรายงาน 

     การประมินตนองผาน WebSite ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ิอ้างอิง 13-2ิ4ีี 

 -  ศวน.มสธ.ลป. แใ-โิโี คูมือประกันคณุภาพ 

   การศึกษา ระดับหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย  
   สุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปการศึกษา โ55็ 

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-โิใี CHE QA Online 

-  ศวน.มสธ.ลป.แใ-โิไี วใปเซต์การจัดการความรูຌ 
   ของศวน.สธ.ล าปาง 

ใ. มีการน าผลการประมินคณุภาพเปท าผนการ 
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ละ 

   ชืไอมยงสูผนยุทธศาสตร์ละ/หรือผนปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปของหนวยงาน ิTQA 2.1กิ1ี  
    2.2 กิแีุ ไ.แ กิโีี 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง มีการน าผลน าผลการประมินคณุภาพเปปรับปรุงการ 
     ด านินงาน  ดยจัดท าผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ิผนยกระดับการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางี  ละสงผล฿หຌมีการพัฒนา 
     ชืไอมยงสูผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ55ๆ-โ5ๆเี (อ้างอิง 13-3(1)) ละ 

     ผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ (อ้างอิง 13-3(2))  ชน 

        ยุทธศาสตร์ทีไ แ การพิไมยอดนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ทีไ โ  ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ทีไ ใ  สรຌางความสัมพันธ์ระหวางครือขาย 

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-ใิแี ผนยทุธศาสตร์ 5 ป 
   ิพ.ศ. โ55ๆ-โ5ๆเี 
-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-ใิโี ผนปฎิบัติราชการ 
   ประจ าป โ55่ 

-  ศวน.มสธ.ลป. แใ-ใิใี ตารางสดงความชืไอมยง 
   สูผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบตัิราชการ ประจ าป  
   โ55่ 

- ๆใ    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

ไ. มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภาย฿น 

   มาปรับปรงุการท างาน 

-    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง น าผลการประมินคณุภาพการศึกษาภาย฿น ป โ55ๆ  
     ขຌอสนอนะจากคณะกรรมการประมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป โ55ๆมาจัดท า 
     ผนยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษา  พืไอปรับปรุงการท างาน  ชน ิอ้างอิง  
    13-4ิ1ีี 
            1.  มีการตรวจสอบบบประมินความพึงพอ฿จ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกันทัๅง แเ  
                 ศวน. ละตัๅงคาปງาหมายดียวกัน รຌอยละ ่5 คาฉลีไย ไ.โ5 ิอ้างอิง 13-4ิ2ีี 
             โ.  มีการประชุมรวม แเ ศวน. พืไอจัดท าผนยุทธศาสตร ์5 ป ิพ.ศ โ55ๆ –  
                 โ5ๆ0ี มืไอวันทีไ แ้ – โเ สิงหาคม 255็ ิอ้างอิง 13-4ิ3ีี 
              ใ. มีการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง พืไอถายทอดผน 

                 ยุทธศาสตร์ สูบุคลากร ิอ้างอิง 13-4ิ4ีี 
  ไ.มีการปรับกระบวนการบริการงานทะบียนนักศึกษารวมกัน แเ ศูนย์ 
     ิอ้างอิง 13-4ิ5ีี 

             5. มีการจัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌานการประกันคณุภาพ 

                การศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  
                ละมหาวิทยาลัยราชมงคลลຌานนาล าปาง  พืไอสรຌางครือขายประกันคุณภาพ 

                การศึกษา ิอ้างอิง 13-4ิ6ีี 
             ๆ. ปรับปรุงการขียนบบประมินตนอง ประจ าป โ55็ ฿หຌชัดจนขึๅน ิอ้างอิง  
               13-4ิ7ีี 

- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิแี ผนยกระดับการประกัน 

  คุณภาพการศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิโี บบประมินความ 

  พึงพอ฿จ ป โ55่ ฿ชຌรวมกัน แเ ศวน. 
- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิใี ผนยทุธศาสตร์ 5 ป  
  ิพ.ศ โ55ๆ – โ5ๆ0ี  
- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิไี ภาพการจัดท าผน 

  ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มืไอ 

  วันทีไ 5 สิงหาคม โ55็ 

- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิ5ี การปรบักระบวนการ 
  ด านินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 

- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิๆี ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ 
  ทักษะความรูຌดຌานการประกันคณุภาพการศึกษา 
  รวมกับสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง ป โ55่ 

 

- ศวน.มสธ.ลป. แใ-ไิ็ี บบประมินตนองิSARี 
 ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป โ55็ 

 

- 6ไ    - 



 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

5. ครือขายการลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการประกัน 

   คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน  ละม ี

   กิจกรรมรวมกัน  ดยมีการสรุปบทรียนรูຌทีไเดຌ 
   จากการลกปลีไยนทีไสามารถน าเป฿ชຌประยชน์ 

   ิTQA 4.1 คิแีี 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เดຌมีการจัดกิจกรรมครือขายการลกปลีไยนรยีนรูຌดຌาน 

      การประกันคุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาจังหวัด 

      ล าปาง ดยมีกิจกรรมการฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌานการประกันคณุภาพ 

      การศึกษาส าหรับผูຌน านักศึกษาครือขายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง  มืไอ 

      วันทีไ โแ – โโ พ.ย. โ55่ (อ้างอิง 13-5(1),(2)) ประกอบดຌวย  
 มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง   
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
 มหาวิทยาลยัราชมงคลลຌานนาล าปาง 
 มหาวิทยาลยัอินตอร์ทคล าปาง  
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตล าปาง  

      นักศึกษาละอาจารย์สามารถน าความรูຌรืไองการประกันคุณภาพการศึกษาทีไเดຌจาก 

      การลกปลีไยนรียนรูຌรวมกนัเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ตอการรียนละการปฏิบัติงาน ดย 

      เดຌมีการสรุปความรูຌ/นวปฏบิัติทีไดี ิGood Practiceี ทีไเดຌจากการลกปลีไยนรียนรูຌทีไ 
      สามารถน าเป฿ชຌประยชน์ ดงันีๅ  

1. การตรียมความพรຌอมสู AEC 

2. บทบาทนักศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. การบริหารครงการดย฿ชຌวงจร PDCA 

-  ศวน.มสธ. แใ-5ิแี  สรุปผลครงการฝຄกอบรม 

   ชิงปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌานการประกัน   
   คุณภาพการศึกษาส าหรับผูຌน านกัศึกษา 
   ครือขายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง   
   มืไอวันทีไ โแ – โโ พ.ย. โ55่  
-  ศวน.มสธ. แใ-5ิโี  ภาพการฝຄกอบรมชิง 
   ปฏิบัติการทักษะความรูຌดຌานการประกัน   
   คุณภาพการศึกษาส าหรับผูຌน านกัศึกษา 
 

 

- ๆ5    - 



 

 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
กณฑ์มาตรฐาน ผลการด านินงานตามกณฑ ์ รายการอกสารอຌางอิง 

 -   ศูนย์วิทยพัฒนามีการจัดท า Website การประกันคณุภาพประจ าป โ55็  ดยน า 
    นืๅอหาคูมือการประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าป โ55็ ขึๅน  Website พืไอการ 

    ลกปลีไยนรียนรูຌรวมกันกับหนวยงานภาย฿น/ภายนอก (อ้างอิง 13-5(2)) 

-  ศวน.มสธ. แใ-5ิโี  Website การประกัน 

   คุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง 

 
 กณฑ์การประมิน    :                                   

คะนน แ คะนน แ คะนน โ คะนน ใ คะนน ไ คะนน 5 

กรณเีมมีการด านินการ
฿ดโ หรือ 

ด านินการเมครบ 

ทีไจะเดຌคะนน แ 

 

มีการด านินการ 
แ ขຌอ 

มีการด านินการ 
ขຌอ โ  

มีการด านินการ 
ขຌอ ใ 

มีการด านินการ 
ขຌอ ไ 

มีการด านินการ 
ขຌอ 5 

 

 ผลการประมิน    :           
ปงบประมาณ โ55็ การบรรลุ 

ป้าหมาย 

คะนนการประมิน 

คาปງาหมาย 5 ขຌอ  

 

5 

ผลการด านินงาน 5 ขຌอ 

                                                             ึ การบรรลุป้าหมาย       =    บรรลุป้าหมาย           X =  เมบรรลุป้าหมาย 

- ๆๆ   - 



 

 

สวนทีไ ใ 

สรุปผลการประมิน 

 

  ฿นปการศึกษา โ557  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เดຌประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿นตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทัๅงตัวบงชีๅคุณภาพพิไมติม
ตามภารกิจของสาขาวิชารียบรຌอยลຌว สามารถสรุปผลการประมินเดຌดังตอเปนีๅ 
  

 ตารางสรุปการประมินรายตัวบงชีๅ ิส.แี 
ตาราง ส.1 ผลการประมินรายตัวบงชีๅ  ประจ าปการศึกษา 2557 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ตัวบงชีๅทีไ ชืไอตัวบงชีๅ ผลการด านินงาน คะนนประมินตนอง 
แ. ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารหนวยงาน 5 5.เเ 

ใ. กระบวนการพัฒนาผนของหนวยงาน 6 5.เเ 

ไ. ระบบบริหารความสีไยงของหนวยงาน 5 5.เเ 

5. การพัฒนาหนวยงานสูองค์กรการรียนรูຌ 5 5.เเ 

ๆ. บุคลากรสายสนับสนุนทีไเดຌรับการพัฒนา รຌอยละ แเเ 5.เเ 

็. ระดับความส ารใจของการพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการด านินงาน 5 5.เเ 

 

- ๆ็   - 



 

 

 

 

ตัวบงชีๅทีไ ชืไอตัวบงชีๅ ผลการด านินงาน คะนนประมินตนอง 
่. ผลประมินความพึงพอ฿จผูຌรับบริการ ไ.ๆ้ ไ.ๆ้ 

แใ การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของหนวยงาน 5 5.เเ 

                                                    ฉลีไยคะนนรวมทุกตัวบงชีๅ  ไ.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๆ่    - 



 

การวิคราะห์จุดออน จดุขใง ละทิศทาง฿นอนาคต 

ตัวบงชีๅทีไ แ   กระบวนการ 
จุดขใง นวทางสริมจุดขใง 

1. มีกระบวนการสรรหาผูຌบริหารดยมหาวิทยาลัยป็นผูຌด านินการ 

2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการ ละผนปฏิบัติราชการประจ าป ป็นตัวก าหนดผลงาน 

   ละการด านินงานของผูຌบริหาร฿หຌป็นเปตามทิศทางทีไมหาวิทยาลัยตຌองการ 

ใ. มีการจัดท าผนยุทธศาสตร์ 5 ปิStrategy Mapี พ.ศ. โ55ๆ - โ5ๆเ ของศวน. มสธ.   
   รวมกัน แเ ศูนย์  พืไอก าหนดยุทธศาสตร์ละนวปฏิบัติดียวกัน  
ไ. ผูຌบริหารสงสริมละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับผนงาน รวมทัๅงตัวชีๅวัดตางโ฿หຌบุคลากร 

   พืไอน าเปปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  รวมทัๅงนຌน฿หຌหในจุดออน/ปัญหาทีไควรพัฒนา฿หຌ 
   การท างานมีผลสัมฤทธิ์ยิไงขึๅน 

1. ควร฿หຌบุคลากรศูนย์ฯมีสวนรวม฿นการประมินละสรรหาผูຌบริหารดຌวย 

โ. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ฿หຌครอบคลุมทุกประดในดยนຌนการ 
   บริหารงานดຌวยหลักธรรมาภิบาลละการ฿ชຌภาวะผูຌน า 

ใ. ควรท าสมุดพก KPI รวมกัน แเ ศูนย์  พืไอ฿หຌมี  ภารกิจ  ตัวชีๅวัด ละ ปງาหมาย 

   ทีไคลຌายคลึงกันละสามารถวัดเดຌ฿นมาตรฐานดียวกัน 

 

จุดทีไควรพัฒนา ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 

แ. ........................................................... แ.แ. ................................................ 

โ. ........................................................... โ.แ. ................................................ 
 

นวัตกรรม ิถຌามีี นวปฏิบัติทีไดี ิถຌามีี 
1. มี Website ผยพร วิสัยทัศน์  ภารกิจ ละ ยุทธศาสตร์ ิStrategy Mapี ของ 
    หนวยงาน 

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

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

- 6้ - 



 

 

ตัวบงชีๅทีไ ใ :  กระบวนพัฒนาผนของหนวยงาน 

จุดขใง นวทางสริมจุดขใง 
1.  ศูนย์ฯมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ทีไชัดจนดยสอดคลຌองกับปณิธาน ละ 

    พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ป โ556 - 2560 รวมกัน แเ ศูนย์  พืไอ฿ชຌป็น 

    นวทาง฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ละผนประจ าป โ558 

2.  ค ารับรองการปฎิบัติราชการ ละผนปฏิบัติราชการประจ าป  ป็นนวทาง฿นการด านินงาน 

    ทีไชัดจน  ท า฿หຌปฏิบัติงานเดຌตรงปງาหมายละสอดคลຌองปณิธาน  พันธกิจ ละ ยุทธศาสตร์  
    ของมหาวิทยาลัย 

ใ.  การรายงานผลการปฎิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๆ ดือน ้ ดือน ละ  
    แโ ดือนท า฿หຌบุคลากรมีความตืไนตัว฿นการท างานละจัดกใบขຌอมูล จึงสามารถปฏิบัติงานเดຌ 
    ตามปງาหมาย 

ใ.  ศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. มีการบงหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติงาน฿นตละต าหนงอยางชัดจน ท า 

    ฿หຌงานส ารใจอยางรวดรใว ละ เมกຌาวกายงานกัน 

ไ.  มีการประชุมละด านินงานตามผนงานละขัๅนตอนอยางตอนืไอง  

1. ปรับปรุงค ารับรองการปฏิบัติราชการ ละ ผนปฏิบัติราชการ฿หຌ 
    ครอบคลุมละมีความชัดจนมากยิไงขึๅนพราะงานของศูนย์วิทยพัฒนา 

    มี ใ งาน คืองานอ านวยการละธุรการ โ.งานสงสริมละบริการ 

    การศึกษา ใ. งานบริการสืไอละทคนลยีการศึกษา ตค ารับรองการ 

    ปฏิบัติราชการนຌนทีไผลงานของงานสงสริมละบริการการศึกษา ละ 

    งานอ านวยการ 

โ.  ควรมีการจัดท าผนปฏิบัติราชการรวมกัน แเ ศูนย์ทุกป  พืไอ฿หຌมี  
    ตัวชีๅวัดละปງาหมายดียวกัน 

จุดทีไควรพัฒนา ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 

  

โ. ........................................................... โ.แ. ................................................ 
โ.โ. ................................................ 

- ็เ    - 



 

 

นวัตกรรม ิถຌามีี นวปฏิบัติทีไดี ิถຌามีี 
มีการจัดท า Website ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  พืไอผยพรวิสัยทัศน์ พันธกิจละ
ยุทธศาสตร์ของศวน. มสธ. ล าปาง ผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
 

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

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

 

ตัวบงชีๅทีไ ไ :  ระบบบริหารความสีไยงของหนวยงาน 

จุดขใง นวทางสริมจุดขใง 
แ. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางมกีารจัดครงการลดอัตราการออกกลางคัน จ านวน ใ ครัๅง พืไอสงสริมการ 

   ส ารใจการศึกษา 
โ. มีการจัดกิจกรรมชวยหลือนักศึกษา ดยผานชมรมนักศึกษา 
ใ. มีระบบการบริการนักศึกษาบบบใดสรใจ ิOne Stop Service : OSSี ทัๅงการ฿หຌบริการภาย฿นละ 

   ภายนอกศูนย์ฯ 

ไ. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการกสังคม ละสงสรมิศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน฿นพืๅนทีไ ่ จังหวัดภาคหนือ 

5. มีการควบคุมงบประมาณ  พัสดุ การงิน ละการบัญชีของศูนยอ์ยางครงครัด  ชัดจน ละปรง฿ส  
   ตรวจสอบเดຌทุกขัๅนตอน ละรายงานมหาวิทยาลยัอยางตอนืไองตลอดป 
ๆ. มีการนຌนการประชาสัมพันธ์฿นทุกรูบบ ชน ปງายคัดอาท์  ปງายเวนิลตดิ฿นพืๅนทีไตางโ  ผนพับ ปสตอร์  
   ผนปลิว  รายการวิทยุ ฯลฯ   

แ. พิไมงบประมาณ พืไอนຌนจัดกิจกรรมลดการลาออกกลางคัน฿หຌมากขึๅน   
   ครอบคลุม ่ จังหวัดภาคหนือทีไศูนย์รับผิดชอบ 

โ. มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ/นวปฏิบัติสนับสนุนการบริการนักศึกษาบบ 

    บใดสรใจ ิOne Stop Service : OSSี ชน การรับสมัครนักศึกษาสรใจ฿นขัๅนตอน 

    ดียว การรับสมัคร         ออกลขประจ าตัวนักศึกษา         ออกบัตรนักศึกษา   
             รับหนังสือรียนชุดวิชาพืๅนฐาน 

จุดทีไควรพัฒนา ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 

  

- ็แ     - 



 

 

นวัตกรรม ิถຌามีี นวปฏิบัติทีไดี ิถຌามีี 
  .......................................................................................................................  

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

 

ตัวบงชีๅทีไ แใ :  การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของหนวยงาน  
 จุดขใง นวทางสริมจุดขใง 

1.   มีการตงตัๅงบุคลากรภายนอกป็นคณะกรรมการประมินการประกัน 

     คุณภาพรวมกับบุคลากรภาย฿นมหาวิทยาลัย  ท า฿หຌศูนย์ฯมีความชืไอมัไน฿น 

     การปฏิบัติงานละกใบผลงานมากยิไงขึๅน 

โ.   มีการผยพรการประกันคุณภาพการศึกษาผานสืไอ ชน Website 

     พืไอลกปลีไยนรียนรูຌกับหนวยงานละสถาบันการศึกษาอืไนโ 

ใ.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ทุกครัๅงกอนละหลังการประกันคุณภาพ 

     การศึกษา พืไอประมินผลจุดดนจุดดຌอยละนวทางกຌเข 

ไ.   ป โ55็ มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมกับ 

     สถาบันการศึกษาอืไน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบของศูนย์  ป็นการสรຌางครือขายการ 

     ประกันคุณภาพการศึกษา ละมีกิจกรรมนักศึกษารวมกัน 

1.1 ควรมีการตงตัๅงกรรมการภายนอกรวมทุกป  ละควรป็นกรรมการทีไศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.ตงตัๅงพืไอ฿หຌกิดความป็นกลาง 

 

 

- ็โ   - 



 

  
ศวน.มสธ.ลป. 

จุดทีไควรพัฒนา ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 

แ.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปจะมีการปลีไยนปลงรูปบบละ 

    องค์ประกอบ  ตัวชีๅวัด  ท า฿หຌผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 

    ซึไงป็นหนวยงานขนาดลใกของมหาวิทยาลัยเมครอบคลุมองค์ประกอบ  ท า฿หຌ 
    กิดปัญหา฿นการจัดกใบขຌอมูลละอกสารอຌางอิง 
โ. ควรปรับระยะวลาการประกันคุณภาพการศึกษา฿หຌครอบคลุมปงบประมาณ 

   ทุกองค์ประกอบ คือ แ ตุลาคม – ใเ กันยายน  

1.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรจຌงองค์ประกอบละตัวชีๅวัดทีไชัดจนก 
 หนวยงานตางโตัๅงตตຌนปงบประมาณ 

2.1  ปรับระยะวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปงบประมาณ ละ มี 
       การประมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสิๅนปงบประมาณ 

 

นวัตกรรม ิถຌามีี นวปฏิบัติทีไดี ิถຌามีี 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

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

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

 

 

 

 

 

 

- ็ใ    - 



 

 

 

 

รายชืไอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
 
                 แ.  นายประดิษฐ์  บุดดีจีน             ผูຌอ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ล าปาง                   ประธาน 

                 โ.  นางตัสมาริน  อธิจิตตา             นักวชิาการศึกษาช านาญการพิศษ                                                            กรรมการ  

                 ใ.  นายสานิตย ์ หวนทองค า        หัวหนຌางานอ านวยการละธุรการ                       กรรมการ    
                 ไ.  นายสกข์  อธิจิตตา                หัวหนຌางานบริการสืไอสตทัศนูปกรณ์          กรรมการ 
                 5.  นายสุพจน์  สระทองพูน           หวัหนຌางานสงสริมละบริการการศึกษา          กรรมการ 
                 6.  นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์               นักวิชาการศึกษา                                                                      กรรมการ 
                 ็.   นายวีรพร  ปานชติ               นักวิชาการคอมพิวตอร์                      กรรมการ 
                 ่.    นายวุฒิเกร  ส ารีราษฎร์         ชางศิลป์                                                                                 กรรมการ   
                 ้.   นางณัฐพร  ทຌวมพิไมทรัพย์       ผูຌปฏิบตัิงานบริหาร            กรรมการละลขานุการ    
    
 
 

 

 


