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บทที ่1 
ส่วนน า SAR 

 

1.0 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
             การประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2558 (กันยายน 2558 – สิงหาคม 2559) และ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
                  ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (8 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเอง
อยู่ที่ระดับคะแนน  4.71   
         ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ เป็นดังนี้ (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 1      ภาวะผู้น าผู้บริหารหน่วยงาน                                ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  5   
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 3      กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน                     ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  5   
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 4      ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน                     ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 5      การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้                   ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  4  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 6      บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา                  ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 7      ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 8      ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ                 ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  4.65  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 13    การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน     ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน  4     
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ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
ประวัติควำมเป็นมำ..ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  มุ่งให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากท่ีสุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมบริการให้ใกล้ผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้น จ านวน 10 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี 
อุบลราชธานี สุโขทัย อุดรธานี ล าปาง จันทบุรี ยะลา และนครนายก แต่ละศูนย์ฯจะรองรับการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ 
 

เขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล ำปำง 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน.ได้แก่.... 
ล ำปำง...ล ำพูน... เชียงใหม่..แพร. ่..น่ำน...พะเยำ...เชียงรำย....และแม่ฮ่องสอน 
        จากแนวคิดของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด  มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพและให้ 
ความส าคัญในการจัดบริการนักศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดเพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสการศึกษาและเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  ในการบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการที่กว้างขวาง ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการ 
อ่ืน ๆ อาทิ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภาค  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.  ในเวลาเดียวกันได้ก าหนดแนวคิดของการมี 
"ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวร" ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่เป็นของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมการบริการการศึกษาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
ภายใต้การดูแลของ "ส านักบริการการศึกษา" ไว้ด้วย...เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2529 "ศูนย์บรรณสารสนเทศ" ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา ในสังกัด
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "ส านักบรรณสารสนเทศ"และได้รวมแนวคิดของการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวรจากส านักบริการ
การศึกษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านักบรรณสารสนเทศ ด้วย โดยมีชื่อใหม่ว่า"ศูนย์วิทยบริการ" เพ่ือให้บริการห้องสมุด สื่อการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแหล่ง
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
 

- 2    - 



 

 
         หลังจากท่ีได้มีการจัดตั้งส านักบรรณสารสนเทศ ได้มีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการศึกษาท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อศูนย์วิทยบริการอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการทั้งสิ้นจ านวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  โดยศูนย์วิทยบริการแต่ละแห่งจะมีขอบเขตในการ
บริการครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 5- 10 จังหวัด ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคม  ในการจัดหาสถานที่ตั้งของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะใช้ที่ดินที่
เป็นของส่วนราชการ หรือที่ที่เอกชนบริจาคให้ เพื่อมิให้เป็นภาระด้านการลงทุนเรื่องสถานที่จัดตั้งมากเกินไป และเป็นความพยายามที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนตั้งแต่
จุดเริ่มต้นการด าเนินการจัดหาที่ดิน ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดส่งคณะบุคลากรเดินทางไปประสานงานในจังหวัดเป้าหมายเพื่อให้ได้ ที่ดินที่มีความเหมาะสม มีการ
คมนาคมสะดวกอยู่ในเขตชุมชน มีเนื้อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงบประมาณการก่อสร้าง ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ท าให้การจัดหาที่ดินต้องใช้ความพยายามและ 
อุตสาหะของผู้ที่เก่ียวข้อง และในบางจังหวัดจ าเป็นต้องปรับแผน จนกระทั่งสามารถจัดหาที่ดินเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์วิทยพัฒนาบริการครบทั้ง 10 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
.....ในปี 2530 มหาวิทยาลัยได้รับการบริจาคท่ึดินจาก นายเอกศักดิ์ นวกิจไพฑูรย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับงบประมาณแผ่นดินจากการขอแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2531 เป็นค่าก่อสร้างแต่ด้วยปัญหาภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้การก่อสร้างล่าช้า ท าให้แล้วเสร็จเรียบร้อยในปี 2533 ต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดส่งบุคลากรจ านวน 19 รายไปปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2534 และเริ่มเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรกตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา 
 
          ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยได้ประสานงานและได้รับความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดนครสวรรค์ อุบลราชธานี สุโขทัย และจันทบุรี 
ต่อมาได้รับการบริจาคท่ีดินที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดยะลาจากเอกชน คือ นายบุญชู ตรีทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดล าปาง และนายอาวุธ เจษฎาไกรสรในจังหวัด
ยะลา และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดนครนายก ส่วนในจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาที่ดินเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ จนถึงขั้นสุดท้ายจึงได้ด าเนินการขอเช่า
ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดโพธิ์กรุ 
        หลังจากท่ีได้มีการก่อสร้างศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้ว  มหาวิทยาลัยได้ประสานกับกรมโยธาธิการ เพื่อให้มีการออกแบบศูนย์วิทยบริการ 9 
แห่ง ที่เหลือให้เหมือนกัน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับ ในปี 2538 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทย
บริการเป็น "ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" และ มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี และสุโขทัยและได้เตรียมการที่จะเปิดให้บริการในปี 2541 อีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดล าปางและอุดรธานี ส่วนศูนย์วิทยพัฒนาบริการใน
จังหวัดจันทบุรีและ ยะลา ได้ให้บริการในปี 2542 ต่อมาปี 2543 ได้เปิดให้บริการแห่งที่ 10 ในจังหวัด นครนายก 
        หลังจากท่ีได้มีการด าเนินการของศูนย์วิทยพัฒนาบริการไปแล้วระยะหนึ่ง  มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าภารกิจของศูนย์วิทยพัฒนาบริการมีขอบข่ายที่กว้างขวางกว่าการ
ให้บริการแต่เพียงเรื่องห้องสมุดและสื่อการศึกษา  การให้สังกัดอยู่ภายใต้การดูแลของส านักบรรณสารสนเทศจะไม่สอดคล้องกับภารกิจที่แท้จริงในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาบริการ แยกออกเป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใหม่ คือ "ส านัก
วิทยาพัฒนาบริการ" เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการวางแผน  ประสานงาน  การติดตาม  และการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
        ในปี 2543 ได้เปลี่ยนชื่อ "ส านักวิทยพัฒนาบริการ"เป็น " ส านักวิทยพัฒนา" และ"ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" เป็น "ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" 

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

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" 

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

 

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2556 – 2560 
พันธกิจที่ 1   :   บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ที่ 1  :  พัฒนำกำรให้บริกำรกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1)  ดังนี้ 
         เป้าประสงค์          :    1.1    เพ่ือให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำได้สะดวก  รวดเร็ว  และพึงพอใจ 
               ตัวชี้วัด          :  1.1-1    คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรกำรศึกษำ 
              กลยุทธ์           :  1.1.1    ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรกำรศึกษำของ ศวน.มสธ. 
                                                    -   โครงกำรยกระดับศูนย์บริกำรร่วมแบบครบวงจร (OSS)  ของศวน.มสธ.   
              ตัวชีว้ัด           :  1.1-2    จ ำนวนกิจกรรมที่น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริกำรได้จริง 
               กลยุทธ ์         :  1.1-2   เพ่ิมช่องทำงกำรศึกษำกับนักศึกษำ 
                                                    -   กิจกรรมเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือให้บริกำรแก่นักศึกษำ 
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               ตัวชี้วัด          :  1.1-3    คะแนนเฉลี่ยของกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
              กลยุทธ์           :  1.1.1    ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรกำรศึกษำของ ศวน.มสธ. ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
                                                    -    โครงกำร/กิจกรรมประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์ของศวน.ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
 
         เป้าประสงค์         :   1.2     เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำ/ผู้เรียนที่สมัครผ่ำน ศวน. มสธ. 
               ตัวชี้วัด          :  1.2-1   ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของจ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเมื่อเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
              กลยุทธ์           :  1.2.1   รณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่/ผู้เรียนเชิงรุกในสถำบันกำรศึกษำ/สถำนประกอบกำร/หน่วยงำนอื่นๆ 
                                     1.2.2   กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ 
                                                       -    โครงกำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่/ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ ศวน.มสธ. 
                                                       -    จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่สมัครผ่ำน ศวน.  
                                                       -    จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่สมัครผ่ำน ศวน.มสธ. ได้แก่ กลุ่มองค์กร / เกษตรกร / แรงงำน / ผู้เรียนลักษณะพิเศษ     
                  ตัวชี้วัด       :  1.2-2   ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของผู้เรียนใหม่ในโครงกำรสัมฤทธิบัตรเมื่อเทียบจำกปีฐำน 
                                                       -    จ ำนวนผูเ้รียนใหม่ในโครงกำรสัมฤทธิบัตรที่สมัครผ่ำน ศวน.มสธ. 
 
พันธกิจที่ 2   :   สนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ที่ 2  :  ลดกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2)  ดังนี้ 
         เป้าประสงค์         :    2.1      เพ่ือลดจ ำนวนนักศึกษำออกกลำงคัน (Drop Out) 
               ตัวชี้วัด          :  2.1-1     ร้อยละของนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรที่สอบผ่ำน 
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                กลยุทธ์           :  2.1.1     ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนำทำงกำรศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
                                                         -     โครงกำรส่งเสริมควำมส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ มสธ. 
                                                         -     กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน/พ่ีช่วยน้อง 
                                                         -     กิจกรรมส่งเสริมควำมส ำเร็จ 
                                                         -     กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ  
 
                                                    ตวัชี้วัด 

                -      จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
                -      จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำน 
                -      จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนต่อในภำคกำรศึกษำถัดไป 
 

พันธกิจที่ 3   :   พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ที่ 3  :  พัฒนำเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำให้เข้มแข็ง (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3)  ดังนี้ 
         เป้าประสงค์         :    3.1     เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยบริกำรด้ำนกำรศึกษำและเครือข่ำยปฎิบัติกำร มสธ. 
               ตัวชี้วัด          :  3.1-1     จ ำนวนเครือข่ำยกำรศึกษำที่เพ่ิมข้ึนของศวน.มสธ. 
              กลยุทธ์           :  3.1.1     สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรศึกษำ / เครือข่ำยปฏิบัติกำร มสธ. 
                                                          -     โครงกำรสร้ำง/พัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                                                          -     จ ำนวนเครือข่ำยกำรศึกษำใหม่ที่เพ่ิมข้ึน (ศูนย์ละ 1 เครือข่ำย/ปี) 
                                                          -     โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ (1 โครงกำร/ปี) 
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               ตัวชี้วัด          :  3.1-2     ร้อยละของชมรมนักศึกษำประจ ำจังหวัดที่ด ำเนินกิจกรรมต่อจ ำนวนชมรมนักศึกษำทั้งหมดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ ศวน.มสธ. 
              กลยุทธ์           :  3.1.2     สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชมรมนักศึกษำ มสธ./ชมรมบัณฑิต มสธ. 
                                                          -     กิจกรรมสัมมนำผู้น ำชมรมนักศึกษำ 
                                                          -     กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้น ำชมรมนักศึกษำ 
                                                          -     กิจกรรมกีฬำชมรมนักศึกษำ 
 
พันธกิจที่ 4   :   บริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ที่ 4  :  ส่งเสริมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชน (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5)  ดังนี้ 
         เป้าประสงค์         :    4.1     เพ่ือบริกำรวิชำกำร / วิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
               ตัวชี้วัด          :  4.1-1     จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีท ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและผู้ด้อยโอกำส 
              กลยุทธ์           :  4.1.1     บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
                                                        -     โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม(งบประมำณแผ่นดิน) 
 
              ตัวชีว้ัด           :  4.1.2     จ ำนวนผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพแก่สังคม 
              กลยุทธ์           :  4.1.2     ส่งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และ ศวน.มสธ.  
 
               ตัวชี้วัด          :  4.1.3     ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
              ตัวชีว้ัด           :  4.1.4     จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม 

 โครงกำรบริกำรวิชำกำร ร่วมกับ สศต. 
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พันธกิจที่ 5   :   อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาที่ 5  :  ส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6)  ดังนี้  
         เป้าประสงค์         :    5.1     เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน 
               ตัวชี้วัด           :  5.1-1    จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 
              กลยุทธ์            :  5.1.1    ส่งเสริมบุคลำกร นักศึกษำ ประชำชน เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถำบันกษัตริย์ และกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
                                                ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
                                                         -     โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (ใช้งบประมำณแผ่นดิน) 
 
               ตัวชี้วัด          :  5.1-2     ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
               
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาที่ 6  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 7)  ดังนี้  
         เป้าประสงค์          :    6.1      เพ่ือให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
               ตัวชี้วัด           :  6.1-1     ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ตำมองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมำย 
              กลยุทธ์            :  6.1.1     ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในศวน.ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
                                                          -     กิจกรรมกำรท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของศวน.มสธ. 
 
               ตัวชี้วัด          :  6.1-2     ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

   กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงำนหลักของ ศวน. 
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                ตัวชี้วัด          :  6.1-3     ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร/กิจกรรมใน Corporate Risk                                                   
                กลยุทธ์          :  6.1.2     จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ ศวน.อย่ำงต่อเนื่อง 
                                                         -     กิจกรรมน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในไปปฏิบัติและรำยงำนผล 
               ตัวชี้วัด          :  6.1-4     จ ำนวนกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้(KM.)/กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือชุมชนแห่งกำรเรียนรู้(COP) ประจ ำปีงบประมำณ 
               กลยุทธ์          :  6.1.3      กำรจัดกำรควำมรู้  เพื่อเป็นช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของ ศวน.มสธ. และน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนให้มี 
                                                 ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
                                                         -     โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของ ศวน.มสธ. 
 
            เป้าประสงค์       :    6.2     เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
             ตัวชี้วัด             :  6.2-1     ร้อยละจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
             กลยุทธ์             :  6.2.1     กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
                                                          -    โครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกร ศวน.มสธ. 
              ตัวชีว้ัด            :   6.2-2    ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เลื่อนต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนสูงขึ้น 
 
              ตัวชีว้ัด            :   6.2-3     ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรเข้ำอบรม/บรรลุ STOU Culture ของมหำวิทยำลัย 
                                                           -    โครงสร้ำงค่ำนิยมองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนาที่ 7  :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพที่เอื้อต่อการท างานและการเรียนรู้ (สนับสนุนยุทธศาสตร์ มสธ. (Rolling Plane 2556 – 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 7)  ดังนี้  
         เป้าประสงค์       :    7.1    เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอำดสวยงำมเหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
               ตัวชี้วัด        :  7.1-1    จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำภูมิทัศน์และอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ 
              กลยุทธ์         :  7.1.1    ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของ ศวน.มสธ. 

                 -    โครงกำร/กิจกรรม ปรับปรุงสถำนที่และภูมิทัศน์ของศูนย์ 
             ตัวชี้วัด         :  7.1-2    ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรพัฒนำ ปรับปรุงบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์และอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้     

                 -     โครงกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคของศวน.มสธ. (ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ระบบโทรศัพท์ และระบบปรับอำกำศ)                               
 
              ตัวชีว้ัด         :  7.1-3    ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของเงินงบประมำณแผ่นดิน (ถ้ำมี)    
  
              ตัวชีว้ัด         :  7.1.4     ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของเงินงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
              
     เป้าประสงค์         :     7.2     เพ่ือใช้อำคำรสถำนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           ตัวชี้วัด          :   7.2-1     ร้อยละของรำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรให้บริกำรเช่ำอำคำรสถำนที่ (ห้องประชุม/ห้องสัมมนำ และห้องคอมพิวเตอร์) ใช้ 2557 
                                             เป็นฐำน 
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           กลยุทธ์          :   7.2.1    ให้บริกำรเช่ำใช้อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 
                                                         -   กิจกรรมกำรให้บริกำรเช่ำอำคำรสถำนที่แก่หน่วยงำนภำยนอก (ห้องประชุม/ห้องสัมมนำ และห้องคอมพิวเตอร์) สูงกว่ำ 
                                                             ปีที่ผ่ำนมำ 
           ตัวชี้วัด           :  7.2-2  จ ำนวนครั้งในกำรให้เช่ำบริกำรสถำนที่ (ห้องประชุม/ห้องสัมมนำและห้องคอมพิวเตอร์) 
 

1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร  
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
 

          ก.  สภาพแวดล้อมขององค์กร 
                   (1)   การบริการ   ให้บริกำรกำรศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัดภำคเหนือ 

1.1 บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำและประชำชน 
- กำรรับสมัครนักศึกษำ 
- กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
- กำรให้บริกำรงำนทะเบียนนักศึกษำและแนะน ำกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล 
- รองรับกิจกรรมกำรสอนกำรฝึกอบรมและบริกำรกำรศึกษำอ่ืนๆที่มหำวิทยำลัยจะจัดให้มีขึ้น และด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  
- เป็นแหล่งวิทยำกำรควำมรู้ในระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำของประชำชนทั่วไป 
- จัดบริกำรสถำนที่ในกำรประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.2 บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม  
- ให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ แก่หน่วยงำนและชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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การแบ่งส่วนราชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

งานอ านวยการและธุรการ  
รับผิดชอบ งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์ กำรประกันคุณภำพ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
รับผิดชอบ กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร กำรรับสมัคร กำรรับลงทะเบียนของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรแนะแนวกำรศึกษำ
และอำชีพ กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรตอบค ำถำมนักศึกษำ กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรในท้องถิ่น กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ  ชมรมบัณฑิต  กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบกำรให้บริกำรห้องสมุดและสื่อกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยผลิต กำรบริกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำต่ำง ๆ กำรผลิตสื่อพ้ืนฐำน ประสำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย กำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและงำน 
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

            (3)   ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

                       โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  
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        3.1  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  เชื่อมโยง 
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  อธิการบดี 

ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง 

งานประสานศวน. 
ศวน. 

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

1. ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดั/อ าเภอ (สนาม
สอบของ มสธ.) 

2. หอ้งสมุดประชาชน (มุม มสธ.) 
3. เรือนจ ากลางและเรือนจ าจงัหวดัในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบ 
4. ชมรมนกัศึกษา มสธ. ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 8 

จงัหวดั 
 

รองอธิการบดฝ่ีายบริการการศึกษา 



 

 

บุคลำกรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง จ ำนวน 18 คน  
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ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วทิยพัฒนำ  มสธ. ล ำปำง 
นำยประดิษฐ์  บุดดจีีน 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 
จ ำนวน    7   คน 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
จ ำนวน    5    คน 

งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  
จ ำนวน   5    คน 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
(นายสานิตย ์ แหวนทองค า) 

 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2 
 (นางณฐัพร  ทว้มเพ่ิมทรัพย)์ 

 

พนกังานขบัรถยนต ์2 คน 
(1.นายสมควร  พนัธ์โหมด) (2.นายเฉลิมพล ตุย้วงศ)์ 

นกัการภารโรง                    คนงาน                    คนสวน 
(นางอรณี  ทรายมูล)    (นางมาลีวรรณกลู)     (นายไพรุ่ง พรมเวยีง) 

นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(นายสุพจน์  สระทองพนู) 

 

นกัวชิาการศึกษา   
(นางธีญาภรณ์  สีเขียว) 

 

นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
(นางตสัมาริน  อธิจิตตา) 

 

นกัวชิาการศึกษา   (ป.โท) 
(นายณฐัพล  ปรังฤทธ์ิ) 

 

นายช่างศิลป์ 
(นายวฒิุไกร  ส ารีราษฎร์) 

นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
(นายเสกข ์ อธิจิตตา) 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
(นายวรีพร  ปานโชติ) 

บรรณารักษ ์1 
(นางสุวรักษ ์ สระทองพนู.) 

บรรณารักษ ์2  
(น.ส.รุ่งอรุณ  เป๊กค าเครือ) 

ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
(นายเนติ  ณ นคร) 



 

 
จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร  ปี 2559                                                                                                        หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร  สำยสนับสนนุ รวม 
ข้ำรำชกำร - 6 6 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 5 5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว    
           -    ลูกจ้ำงลักษณะพิเศษ (เงินรำยได้) ผอ.ศวน.   1 
           -    ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (เงินรำยได้)    6 
                                               รวมท้ังสิ้น   18 

 
วุฒิกำรศึกษำ(บุคลำกร 18 คน) 
 

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

ร้อยละ 22.22 -  55.56 22.22 - 100 
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ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร 
1. ประดิษฐ์  บุดดีจีน อัตราจ้าง ผู้อ านวยการ ปริญญาโท 

คอม. อุตสาหกรรมศึกษา 
- ผู้บริหารมืออาชีพ 
- การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
  มหาวิทยาลัย 

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

- การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 
- เทคนิคการจัดท า TOR การท าสัญญา 
  และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.นายสุพจน์  สระทองพูน ข้าราชการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ช านาญการ 

ปริญญาตรี 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา
การแนะแนว) 

 

4.นายเสกข์  อธิจิตตา ข้าราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ ปริญญาตรี 
กศบ.ศิลปศึกษา 

-การผลิตรายการโทรทัศน์และ 
 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ณ ประเทศ 
 นิวซีแลนด์ 
-เทคนิคการปฏิบัติงานด้าน 
 โสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพและเสียง 

5.นางตัสมาริน  อธิจิตตา ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 
ศศ.ม.บริหารการศึกษา 

- สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
  ส าหรับผู้บริหาร 
- ศิลปะการพูดเพ่ือเป็นผู้น า 

6.นายวีรพร  ปานโชต ิ ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปริญญาตรี 
คอบ.คอมพิวเตอร์ 

- Data Analyze BI Solutions with 
  Excel & Office 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร 
7.นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 

รปศ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บธ.บ การจัดการทั่วไป 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 
  และการเงิน 
- เทคนิคการพูดและพิธีกรมืออาชีพ 

9.นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท) ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค RSO 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

10.นางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

- สัมมนาเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยไทย 
  สู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- การส่งเสริมและบริการการศึกษา 
  ศูนย์วิทยพัฒนา 

11.นางสุวรักษ์  สระทองพูน พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

- การจัดการความรู้ห้องสมุดยุค 
  ใหม ่

12.รุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาโท 
ศศม.สารสนเทศศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 
  บริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 

13.นายเนติ  ณ นคร ข้าราชการ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ช านาญงาน ปริญญาตรี 
ศศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา 

- การบ ารุงรักษาและควบคุมระบบ 
  เครื่องปรับอากาศ 

14.นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์ 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นายช่างศิลป์ ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(ศิลปกรรม) 

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

15.นายสมควร  พันธุ์โหมด ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

16.นายเฉลิมพล  ตุ้ยวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

17.นางอรณี  ทรายมูล 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการ ม.6 - 

18.นางมาลี  วรรณกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนงาน 
 

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์) 

- 

19.นายไพรุ่ง  พรมเวียง 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนสวน ม.6 - 
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 1.6 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 

งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2558  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้     
 
กิจกรรมบริหารงานทั่วไป  พ 1.1.12(6)                                                                                                หน่วย : บำท 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร - 557,000.- 
งบด าเนินการ - 2,057,000.- 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน - 48,000.- 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 

  รวมทั้งสิ้น - 2,662,000.- 
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กิจกรรมบริการการศึกษา  ก 1.3.8(6)                                                                                                        หน่วย : บำท                                                                                                                                

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร - 129,600.- 
งบด าเนินการ - 269,900 

งบลงทุน - 90,000.- 
งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอ่ืน - 522,000.- 

  รวมทั้งสิ้น - 1,011,500.- 
 
หมำยเหตุ  เงินคงคลังปีงบประมำณ 2558 
1.  งบลงทุน  700,000  บำท (ปี 2558 ไม่ได้รับกำรจัดสรร) 
2.  กิจกรรมบริหำรงำนทั่วไป  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  รหัส พ 1.1.12(6) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  จ้ำงทำสีภำยนอกอำคำร  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
3.  ผลผลิตกำรบริกำรกำรศึกษำ ศวน.มสธ.ล ำปำง  รหัส ก 8.1.3(6) 
         3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ ำนวน 8 เครื่อง                    259,200   บำท 
         3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จ ำนวน 3 เครี่อง          118,800   บำท 
                                                              รวม               378,000   บาท 
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1.7 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2557) 

แผนยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (1 กนัยำยน 2558 – 30 ส.ค. 2559) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
ควรมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ที่คัดเลือกมำท ำกำร
คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนนิกำร (Performance Projections) ในปี
กำรศึกษำ 2559 อย่ำงต่อเนื่อง หรือปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมตัวบง่ชี้ที่
สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกิจหลักของศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. และ/หรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ที่จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพฒันำ/ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน
เพิ่มเติม 

 
มีกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรศูนย์วทิยพัฒนำสัญจร  
คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 26 ตุลำคม 2558 วำระที่ 1.2 
ให้มีกำรตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำแนวทำงกำรรณรงค์
รับสมัครนักศึกษำในวิทยำลยัชมุชนและวิทยำลัยกำร
อำชีพ  เป็นนโยบำยของมหำวทิยำลัยเพื่อเพิ่มยอด
รับสมัครนักศึกษำ 

 
ต.ค. 2558 - 30ก.ย.

2559 

 
รำงำนกำรประชุมผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์วิทยพฒันำสัญจร  คร้ังที่ 
1/2559 วันที่ 26 ตุลำคม 2558 
วำระที่ 1.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระบบบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ควรให้คณะท ำงำนชุดย่อยคณะต่ำงๆ น ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน
กำรด ำเนินกำรต่อทีป่ระชุมผู้บรหิำรศูนย์วิทยพัฒนำ โดยอำจจดัเป็นวำระ
เชิงนโยบำย เพื่อให้เห็นภำพของกำรก ำกับติดตำมได้อย่ำงต่อเนือ่ง 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ควรปรับปรุงรูปแบบรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรให้มีควำมสมบูรณ์ โดยควรมีกำรระบุวิธีกำรส ำรวจ 
ช่วงเวลำกำรส ำรวจ กลุ่มตัวอย่ำง และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจน 
เพ่ือจะได้ทรำบว่ำกระบวนกำรที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพมำกน้อย
เพียงใด 

 
ปรับปรุงรูปแบบรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรให้มีควำมสมบูรณ์ โดยควรมี
กำรระบุวิธีกำรส ำรวจ ช่วงเวลำกำรส ำรวจ กลุ่ม
ตัวอย่ำง และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทีช่ัดเจน 

 
1 กย.2558 – 30 

ส.ค. 2559 

 
รำยงำนสรุปผลควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรของ
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
ล ำปำง ปี 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจำกไม่พบเอกสำร/หลักฐำนของกำรน ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับศูนย์วิทยพัฒนำ  
- ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับศูนย์วิทยพัฒนำ 
เข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพฯ ให้มำกขึ้น 

 
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  โดยน ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ ำปี 2558 เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  เพ่ือพิจำรณำ ก่อนมีกำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปี 2558 
 

 
13 ก.ย. 2559 

 
- ศวน.มสธ.ลป. 
  รำยงำนกำรประชุม 
  คณะกรรมกำรประกัน 
  คุณภำพกำรศึกษำ ของ 
  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
  ล ำปำง  เมื่อวันที่ 13  
  ก.ย. 2559 ณ ศวน.มสธ. 
  ล ำปำง 
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ตัวบงชี้ท่ี 1 :  ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรหน่วยงำน 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2559 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบตัิหน้าที่ตามอ านาจ 
   หน้าท่ีการจดัตั้งหน่วยงานและ หรือตามที ่
   หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน  มีการประเมิน 
   ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  และม ี
   การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบตั ิ
   หน้าท่ี(TQA 1.1ก(2)) 

-    ผู้บริหารงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ได้รับการคัดเลือกโดยถูกต้องตาม 
     ระเบียบของมหาวิทยาลัย  มกีารบริหารงานตามอ านาจหน้าที ่ ตามวัตถุประสงค์การ 
     จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา ตามกฎหมาย และภารกิจที่ไดร้ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  
     (อ้างอิง ศวน.มสธ.ลป. 1-1(1)) 
-    ผู้บริหำรศูนย์วิทยพัฒนำมบีทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวสิัยทัศน ์ค่ำนิยม  เพื่อเป็น 
     แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัยใน 
     ด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้ 
         1. ด้ำนแผนงำน  

    เป็นผู้น าการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  
    เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ให้สอดคล้องกับ 
    นโยบาย  แผนกลยุทธ์ และค ารับรองการปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
    การบูรณาการแผนงาน  ติดตามเร่งรดัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม 
    แผนฯปฏิบัติราชการ  ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และแผนยุทธศาสตร์ที ่
    ก าหนดไว ้(อ้างองิ 1-1(2), (3), (4),(5)) 
   ตัวอย่ำงเช่น เป็นผู้น ำในกำรชี้แจงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิงำน และแผน 
   ยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 2559 ให้บุคลำกร ศวน.มสธ.ล ำปำง ทุกคนรับทรำบ เพื่อ 
   น ำไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง  (อ้างอิง 1-1(6)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป.1-1(1) ข้อบังคับ มสธ.ว่าด้วยการ 
  ด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(2) ภาพการประชุมจดัท า 
   แผนปฏิบัติราชการ  ปี 2560 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(3) แผนปฏบิัติราชการ  
   ปี 2559 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
   แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(5) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี 2559 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(6) รายงานการประชุม ครั้งท่ี  
   1/2559 วันท่ี 5 ต.ค.2559 วาระที่ 2.1,2.2 และ  
   3.1 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

        2.  ด้ำนบริหำรงำน 
    มีการก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ภาระงาน และวิธี 
    ปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติ  มอบหมาย ก ากับดูแล ตดิตามใหค้ าแนะน า   
    วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรือ่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รวมทั้งช้ีแจงข้อเท็จจริง  พิจารณาให้ความเห็น 
    ข้อเสนอแนะในการประชุมบุคลากร หรือคณะท างานต่างๆ  ที่ไดร้ับแต่งตั้งของ 
    ศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-1(7),(8)) 

3.  ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   มีการให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรอืกลยุทธ์ในการ 
    บริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อการด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีการ 
    ประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและพิจารณาร่วมกันทุกเดอืน  (อ้างอิง 
    1-1(9)) มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติม 
    อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง 1-1(10)) 

     4.   ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
              มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย 
              เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
              ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางก าหนดไว้ครบทกุภารกิจ   โดยรายงานไว้ใน 
              รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีในรายงานการเงิน Ae 22 และ Ae 24 
                ประจ าปี 2559 รายงานมายัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารที่ก ากับดูแล อย่างต่อเนื่อง 
               ทุกเดือน (อ้างอิง 1-1(11)) 

 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(7) แผนก าหนดภาระงานและ 
   ผู้รับผิดชอบตามแผนปฎิบัตริาชการ ปี 2559 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(8) ตัวอย่างหนังสือมอบหมาย 
   งาน 
 
 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(9) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(10) ตารางการฝึกอบรมของ 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(11) รายงานผล 
   การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2559  ในรายงานการเงิน Ae 22 , 24 
   ประจ าปี 2559   
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 -    ผู้บริหำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง มีกำรประเมินตนเองทุกปี  ตำมหลักเกณฑ์ที ่
     มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยงำนประสำนศูนย์วิทยพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำร  รองอธิกำรบด ี
     ฝ่ำยบริหำรเป็นประธำน (อ้างอิง1-1(12)) นอกจำกน้ียังมผีลกำรประเมินผูบ้ริหำรตำม 
     หลักธรรมำภิบำลทุกหน่วยงำนของ มสธ. (อ้างองิ1-1(13)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(12) สรุปการประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(13) ผลการประเมินผูบ้ริหาร 
   ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัตตินเป็นตัวอย่าง เพื่อ 
   แสดงออกถึงความมุ่งมั่นถึงค่านิยมของหน่วยงาน 
   หรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

-    ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง มีวิสัยทัศน์การด าเนินงาน  และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก 
     ระดับของหน่วยงาน  โดยให้บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมและไดร้ับมอบหมายให้เป็น 
     คณะท างานด้านต่างๆของหนว่ยงาน  นอกจากนี้ผู้บริหารได้ปฏบิัติตนเป็นตัวอย่างและ 
     ด าเนินงาน/ปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  โดย 
     สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
     ล าปาง (อ้างอิง 1-2(1),(2),(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป.1-2(1) วิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม  
  และยุทธศาสตร ์ของศวน. 
- ศวน.มสธ.ลป.1-2(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  และคณะท างานศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป.1-2(3) ภาพการปฏิบัติงานของ 
  ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2559 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังความ 
   คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากภายในและ 
   ภายนอกหน่วยงาน  และใช้ข้อมูลสารสนเทศใน 
   การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

-    ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสียจาก 
     ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยผ่าน 

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

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

 Website (อ้างองิ 1-3(3)) Line และ Facebook ศวน.มสธ.ล าปาง 
(อ้างอิง 1-3(4)) เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและให้นักศึกษาและ
ประชาชนสอบถามปญัหาและแสดงความคิดเห็น (อ้างอิง 1-3(3)) 

 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(1) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(2)สรุปแบบประเมินความ 
  พึงพอใจผู้รับบริการ ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(3) website ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(4) Line Facebook ศวน. 
  มสธ.ล าปาง 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

  ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการปฏิบตัิงาน e-service (อ้างอิง  
1-3(5))  และ Website มสธ. (อา้งอิง 1-3(6)) 
-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้มีการน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการจากแบบประเมิน 
   ความพึงพอใจการรับบริการกิจกรรมการเรยีนการสอนของ ศวน.มสธ.ล าปางมาพิจารณา 
   และปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของศูนย์ฯ (อ้างองิ 1-3(7)) เชน่ 
      1. ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด แก้ไขสุขภณัฑ์ที่ช ารุด และมีกระดาษช าระ น้ ายาล้างมือ 
          ในห้องน้ า ฯลฯ 
      2. ปรับปรุงป้ายทางเข้าศูนย์ให้สวยงามและชัดเจนขึ้น 
      3. ปรับภูมิทัศน์บรเิวณโดยรอบศูนย์ฯ (อ้างอิง 1-3(8)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(5) e-service มสธ. 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(6) Website  มสธ.     
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(7) ตัวอย่างข้อเสนอแนะจาก 
  แบบประเมินผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนการสอนที่  
  ศวน. 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(8) ภาพการปรับปรุงห้องน้ า  
  ป้ายบอกทาง และ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
  ศวน. 

4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
   ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

-  ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง สนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการ  และ 
   สื่อสารโดยมีการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อท าความเข้าใจ เช่น 
   ถ่ายทอดแผนปฏิบัตริาชการ  แผนยุทธศาสตร์  ค ารบัรองการปฏบิัติราชการ รวมทั้ง 
   ติดตามและแจ้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง และ 
   น าไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง  (อ้างอิง 1-4(1 ),(2 ) ,(3) ,(4),(5))             

-- ศวน.มสธ.ลป. 1-4(1) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 1/2559 วันที่  
   5 ต.ค. 2558 วาระที่ 2.1 , 2.2 , 3.1  
-- ศวน.มสธ.ลป. 1-4(2) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่  
   23 พ.ย. 2558 วาระที่ 3.1 
-- ศวน.มสธ.ลป. 1-4(3) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่   
   28 ธ.ค. 2558 วาระที่ 3.1 , 3.2 
-- ศวน.มสธ.ลป. 1-4(4) รายงานการประชุมบคุลากร 
   ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 มี.ค. 2559 วาระที่ 1.1 , 1.5 
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  - ศวน.มสธ.ลป. 1-4(5) รายงานการประชุมบคุลากร  
   ครั้งท่ี 5/2559 วันท่ี 8 ก.ค. 2559 วาระที่ 1 , 4 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานดว้ยหลัก 
   ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ  
   ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

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

1. หลักประสิทธิผล    
           มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง โดย 
           ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ า  เพื่อรายงานผลการปฎิบตัิงาน  
           น าเสนอปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  เพื่อน ามาปรับปรุง 

      แผนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป (อ้างอิง 1-5(1)) 
2. หลักประสิทธิภำพ 

 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม 
 ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการ 
 พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ 

          มีประสิทธิภาพ (อ้างอิง 1-5(2)) 
3. หลักกำรตอบสนอง 

มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของ 
หน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการ 

         ปฏิบัติราชการประจ าปี (อา้งอิง 1-5(3)) 
 

 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(1) รายงานการ 
   ประชุมของ  ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(2) ตารางการเข้ารับการ 
   ฝึกอบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าปี 2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(3) รายงานผลการ 
   ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ บนระบบ 
   e –performance รอบ 6,9,12 เดือน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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   4. หลักภำระรับผิดชอบ 
 มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ 

          ราชการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
          (อ้างอิง 1-5(4)) 
 5. หลักควำมโปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท้ังแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
         ตรงไปตรงมา โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
          ทุกขั้นตอน (อ้างอิง 1-5(5)) 
  6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
          มีการเปิดโอกาสให้บคุลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่างๆ ของ  
          หน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          และมีการประชุมบุคลากรร่วมกันเพื่อแจ้งผลการพิจารณาทุกครั้ง (อ้างองิ 
          1-5(6)) 
  7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 

 มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ได้รับ 
          มอบหมาย โดยพิจารณามอบหมายตามลักษณะงาน (อ้างอิง 1-5(7)) 
  8. หลักนิติธรรม 

มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง 

         วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างองิ 1-5(8)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(4) รายงานผลการใช้จ่าย 
   งบประมาณ Ae 22  , 24 ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2559 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(5) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน 
    กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน ประจ าปี  
    2559 
 
- ศวน.มสธ.ลป.1-5(6) รายงานการประชุม ครั้งท่ี  
  4/2559 วันที่ 28 มี.ค. 2559 วาระที่ 3.1  
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(7) ตัวอย่างหนังสือ 
   มอบหมายงาน ประจ าปี 2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(8) ตัวอย่ำงเอกสารการจัดซื้อ 
   จัดจ้าง วัสดุ ครุภณัฑ์ ของ ศวน.มสธ. ล าปาง  
   ประจ าปี 2559 
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 9. หลักควำมเสมอภำค 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว 
ปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน 

         แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน (อ้างองิ 1-5(9))          
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
         มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้านต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรใน 
         หน่วยงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีฉันทามติร่วมกันในการเสนอ 
         ช่ือฯ และพิจารณวาระการประชุมต่างๆ และยึดถือมติที่ประชุมเป็นหลักปฏิบัติ   
         (อ้างอิง 1-5(10)) 

-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(9) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(10) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการและคณะท างานของศวน.มสธ. 
   ล าปาง 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

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

ใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 
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  ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

 
5 ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 :  กระบวนพัฒนำแผนของหน่วยงำน 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2558 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   
   โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ใน 
   การวิเคราะห/์ทบทวน SWOT ความต้องการ 
   ของผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ภายในและ 
   ภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผน 
   ยุทธศาสตร์และหรือผลการประเมินการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมาของหน่วยงาน  
   โดยเชื่อมโยงกับวิสยัทัศน์ของหน่วยงาน  พร้อม 
   ทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต (Output) และ/ 
   หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมายและ 
   ไดร้ับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ 
   ดูแล 

- ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำงได้มกีำรประชุมบคุลำกรเพื่อระดมสมอง เมื่อวันท่ี เมื่อวันท่ี 20  
  ก.ย.2558  เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และ SWOT (ฉบับร่ำง) (อ้างอิง 2-1(1)) ก่อนน ำไป 
  ประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตรร์่วมกัน 10 ศูนย์ เมื่อวันท่ี 19 – 20 ส.ค.57 หลังจำกน้ันมีกำร 
  ประชุมเพื่อถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีร่วม 10 ศูนย์ (พ.ศ. 2556 – 2560) 
  ณ  มสธ.นนทบุรี เมื่อวันท่ี 30 ม.ค.2558  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกรองอธิกำรบดฝี่ำย 
  บริหำรที่ก ำกับดูแล  โดยมุ่งเน้น 7 ยุทธศำสตร์ (อ้างองิ 2-1(2),(3),(4),(5),(6),(7)(8))  
  คือ 

1. พัฒนำกำรให้บริกำรกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. ลดกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ 
3. พัฒนำเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชน 
5. ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น   
6. พัฒนำระบบบริหำรจดักำรไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
7. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำยภำพที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู ้

- มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2556 – 2560) ถ่ำยทอดสู่บุคลำกรในกำรประชุม 
  บุคลำกร ศวน.มสธ.ล ำปำง ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 5 มีนำคม 2558 วำระที ่1.5 เพื่อ 
  วำงแผนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน  พร้อมสู่กำรปฏิบตัิ (อ้างอิง 2-1(9)) 

- ศวน.มสธ.ลป.2-1(1) ภาพการประชุมบุคลากร 
  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี(พ.ศ 2556 –  
  2560) เมื่อวันท่ี 13 ม.ค.2558 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(2) ค าสั่งให้เข้าร่วมประชุมเชิง 
  ปฏิบัติการถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
  5 ปี 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(3) บันทึกรับรองยุทธศาสตร์และ 
  แผนปฏิบัตริาชการ โดยรองอธิการบดฝี่ายบรหิาร 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(4) SWOT ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(5) TOW Matrix 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(6) แผนแม่บทเช่ือมโยงแผน 
  ยุทธศาสตร ์
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(7) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(8) แผนที่ยุทธศาสตร ์
  (Strategy Map) 
- ศวน.มสธ.ลป.2-1(9) รายงานการประชุมบคุลากร 
  ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งท่ี 2/2558  วันท่ี 5 มี.ค.2558  
  วารที่  1.5 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เปน็แผนปฏิบัต ิ
   ราชการประจ าปคีรบตามพันธกจิของหน่วยงาน 
   โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง 
   กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ 
   ถ่ายทอดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีสู่การ 
   ปฏิบัตริะดบัฝ่าย/งานหรือระดบับุคลากร 

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
    2559  ครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนดตัวบ่งช้ีและคา่เป้าหมายทีส่อดคล้องกับ 
    แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ข้อ (อ้างอิง 2-2(1)(2))       
-   มีการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ลป. ทุกคน ครั้งท่ี 1/2559  วันที่ 5 ต.ค.2559  
   วาระที่ 2.1 , 2.2 , 3.1 เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการสู่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคน 
   รับทราบมีส่วนร่วม  และน าไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  (อ้างอิง 2-2(3))  
-  มีการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2559 และก าหนดผู้รับผดิชอบงาน/โครงการ 
   (อ้างอิง 2-2(4) ) 

- ศวน.มสธ.ลป.2-2(1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
- ศวน.มสธ.ลป.2-2(2) แผนปฏิบตัิราชการ 
  ประจ าปี 2559 ของศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.2-2(3)  รายงานการประชุม 
  บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งท่ี 1/2559  วันที่ 5  
  ต.ค.2559 วาระที่ 2.1 , 2.2 , 3.1 
- ศวน.มสธ.ลป.2-2(4) แผนก าหนดภาระงาน 
  ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 
  ประจ าปี 2559 ศวน.มสธ.ล าปาง   

3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร 
    ประจ ำปีและมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
    ตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี
    (ในข้อ 2) อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ และรำยงำน 
    ผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำนและ/หรือท่ีประชุม 
    ผู้บริหำรหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

-   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปี 2559 
     และมีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี (ในข้อ 2) 
    และรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำในรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
    รับรองกำรปฏิบัตริำชกำร (e-performance)รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
    (อ้างอิง 2-3(1)) โดยค ารับรองการปฏิบัติราชการจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ครอบคลุมทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี และมีการสรุปผล 
   การปฏิบัติราชการกิจกรรม/โครงการ ประจ าปี 2559 (อ้างอิง 2-3(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.2-3(1)รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (e-performance) 
  รอบ 6 เดือน 9  เดือน และ 12 เดือน 
- ศวน.มสธ.ลป.2-3(2) สรุปผลการปฏิบัตริาชการ   
  กิจกรรม/โครงการของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าป ี
  2559 
 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
   ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม 
   ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

-    มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2558 และ 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ (อ้างอิง 2-4(1),(2)) และแผนการปฏิบัติงาน 

     ประจ าปี 2558 (อ้างอิง 2-4(3)) ต่อมหำวิทยำลัยทุกปี  โดยกำรรำยงำนผ่ำนค ำรบัรอง 

     กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2558 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12เดือน (อ้างอิง2-4(4)) 

- ศวน.มสธ.ลป.2-4(1) รายงานผลการด าเนินงาน 
  ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป.2-4(2) ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
  ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559  
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
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  - ศวน.มสธ.ลป.2-4(3) รายงานผลการปฏิบัต ิ
  ราชการ รอบ 12 เดือน (Ae) 
- ศวน.มสธ.ลป.2-4(4) รายงานค ารับรองการปฏิบัต ิ
  ราชการ รอบ 6 , 9 ,12 เดือน 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและ 
   ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม 
   ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ 
   ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุง 
   แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ 
   ประจ าปีในปีถัดไป 

 - มีการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา โดยมรีองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ตาม 
   รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา(สญัจร) ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 26 ตุลาคม  
   2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  นครนายก  วาระที่ 1.5  สรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 
   ค ารับรองการปฎิบตัิราชการประจ าปี 2558 รอบ 12 เดือน   จัดท าเป็น บทสุรุปส าหรับ 
   ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของศูนย์วิทยพัฒนาในปี 2559 
   (อ้างอิง2-5(1)) 

- ศวน.มสธ.ลป.2-5(1) รำยงำนการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา(สญัจร) ครั้งท่ี 1/2559 
  วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
  นครนายก  วาระที่ 1.5 

6.  มีการคาดการณผ์ลการด าเนินงาน 
    (Performance Projections) ตามตัวบ่งช้ีผล 
    การด าเนินการที่ส าคัญของหนว่ยงาน  ซึ่ง 
    สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร ์
    ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  โดย 
    เปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับท่ีเทียบเคียง 
    กันได ้

-   มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Performance Projections) ตามตัวบ่งช้ีผล 
    การด าเนินการที่ส าคัญของหนว่ยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละแผนยุทธศาสตร ์
    ของศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์  เพื่อพิจารณาและจดัท าการคาดการณผ์ลการด าเนินงาน 
    (Performance Projections) เทียบเคียงผลระหว่างศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง  
    เนื่องจากศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท่ีเหมือนกัน และมีการปฏิบัติงานตามค ารับรองและ 
    แผนปฏิบัติราชการทีเ่หมือนกนั (อ้างอิง 2-6(1))  คือ  

- ศวน.มสธ.ลป.2-6(1) รำยงำนการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา(สญัจร) ครั้งท่ี 1/2559 
  วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
  นครนายก  วาระที่ 1.5 สรุปผลการเทียบเคยีงการ 
  ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าป ี
  2558 ระหว่าง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
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          มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
         มิติที่ 2  ด้านคุณภาพ 
         มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 
         มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร    

 

เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   
คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณไีม่มีการด าเนินการ
ใดๆ หรือ 

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 
 ผลกำรประเมิน    :        

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 3 :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2558 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1 .มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 
   บริหารความเสี่ยง โดยมผีู้บริหารของหน่วยงาน 
   ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มกีารแต่งตั้งคณะท างานการก าหนดมาตรฐานควบคุม 
    ภายในและป้องกันความเสี่ยง ประจ าปี 2559  โดยมผีู้อ านวยการศวน.มสธ.ล าปาง เป็น 
    ประธานและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ร่วมกันก าหนดนโยบาย  
    และ แนวทางการบริหารความเสี่ยง (อ้างอิง 3-1(1)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   ก าหนดมาตรฐานควบคุมภายในและการป้องกัน 
   ความเสี่ยง ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2558 

2. มกีารวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
    ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่มส่ามารถควบคุม 
    ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจและ 
    ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ 
    หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี ้
      - ด้านการบริหารและจัดการหน่วยงาน 
      - ด้านความปลอดภัย 
      - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ์
      - ความเสี่ยงตามบริบทอื่นๆของหน่วยงาน 
      - หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางไดจ้ัดให้มีการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายในและป้องกัน 
    ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยระบุประเภทและปจัจัยความเสี่ยงระดับ 
    หน่วยงาน  ไวใ้น (แบบ บสน.1) ดังนี ้(อ้างอิง 3-2(1))  
     1.   ความเสี่ยงด้านระบบการเรียนการสอน  ปัจจยัความเสี่ยง คือ  

1.1  ขาดการติดตามประเมินผลโครงการลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา  
1.2  การรับรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนยังมีน้อย 

2. ความเสีย่งด้านระบบบริการนักศึกษา  
2.1 ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศนักศึกษายังมีไมเ่พียงพอท่ีจะท าให้นักศึกษา

รับทราบสถานการด าเนินการต่างๆทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึง 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-2(1) แบบ บสน. 1  
  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ 
  ศวน. มสธ. ล าปาง 
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 2.2  ขาดความรวดเร็วในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  เนื่องมาจากขาดข้อมูลหรือ   
       ข้อมูลสนับสนุนให้บริการนักศึกษาไม่เป็นปจัจุบัน 

3. ระบบการส่งเสริม  พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม 
3.1 โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิน่ท่ีเกิด

ประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุดชนภายใน/ภายนอกยังมีน้อย 
3.2 กิจกรรมประชาสมัพันธ์การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของศวน. 

ในเชิงการรับผิดชอบต่อสังคมยังมนี้อย 
4. ความเสีย่งด้านระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน และการบัญช ี

 4.1  หน่วยงานไม่มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดนิและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณลงทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

5. ความเสีย่งด้านระบบประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิภาพลักษณ ์
5.1 กิจกรรมประชาสมัพันธ์การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของศวน.

ในเชิงการรับผิดชอบต่อสังคมยังมนี้อย 
5.2 จ านวนนักศึกษา/ผูเ้รียนใหม่ลดลง 
5.3 ช่องทางการรณรงค์รับสมัครนักศกึษาใหม่ท่ีมีอยู่ยังไมส่ามารถเข้าถงึ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ 
   เสี่ยงและจดัล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ 
   วิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการจัดท าแผนและ/หรือ 
   มาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง 

-     คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางได ้
      น าผลวิเคราะห์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมนิโอกาสและผลกระทบ 
      ความเสี่ยง  พร้อมท้ังจัดล าดบัความเสีย่ง จ าแนกเป็นโอกาสและผลกระทบความเสีย่ง 
      ตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสูง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงแตล่ะประเภท 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (1) ตารางเกณฑ์การให ้
   คะแนนโอกาสและผลกระทบ 
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    สูง และมีการด าเนินการตามแผนและ/หรือ 
    มาตรการนั้น  รวมทั้งจัดส่งรายงานตามก าหนด   
    ของมหาวิทยาลัย 

      รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรมในการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบในการ 
      บริหารความเสีย่ง ไว้อย่างชัดเจน และมีการด าเนินการควบคุมและบรหิารงานตามแผน 
      บริหารความเสีย่ง (อ้างอิง 3-3(1)) เช่น 
      1. ความเสี่ยงด้านระบบการเรียนการสอน   คือ  
            1.1  ลดการลาออกกลางคัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีการจัดกิจกรรม 
                  ส่งเสริมความส าเรจ็การศึกษา เพื่อลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
                  (อ้างอิง 3-3(2)) ดังนี ้
                     -   โครงการส่งเสริมความส าเร็จนักศึกษา ณ บ้านไม้ชายเลนรสีอร์ท  
                         จ.สมุทรสาคา  วันท่ี 9 – 10 ตุลาคม 2558 
                     -   กิจกรรมส่งเสริมความส าเร็จการศึกษา ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน   
                         วันท่ี 18 – 21 พฤศจิกายน 2558 
                     -   โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา  
                         ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  วันท่ี 13 ธันวาคม 2558 
                     -   โครงการส่งเสริมความส าเร็จนักศึกษา ห้องสมดุประชาชน อ.เมือง  
                         จ.น่าน  วันท่ี 23 – 24 มกราคม 2559 
                     -   กิจกรรมส่งเสริมความส าเร็จของนักศึกษา  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
                         จ.เชียงใหม่ วันท่ี 2 – 3 กรกฏาคม 2559                
           1.2  ออกให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำหลักสูตรต่ำงๆ ของ มสธ.ตั้งแต่วันท่ี 
                  1 ตุลำคม 2558  ถึง 19 มิถุนำยน 2559 เขตพื้นท่ี 8 จังหวัดภำคเหนือ  
                  จ ำนวน   8  ครั้ง (อ้างอิง 3-3(3))ดังนี ้ 

 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (2) กิจกรรมส่งเสริม 
  ความส าเร็จนักศึกษาลดการลาออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (3) กิจกรรมการแนะแนว 
   การศึกษา ปี 2559 
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                     -   แนะแนวกำรศึกษำต่อ มสธ. ผูส้นใจ ณ กศน.อ ำเภอเมือง จังหวัด 
                        เชียงรำย ในวันท่ี 24 ตุลำคม  2558         
                    -   แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ผูส้นใจ ณ วิทยาลยัชุมชน จังหวัดแพร่  
                        ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2558  
                    -   แนะแนวการศึกษาต่อกลุ่มเฉพาะ  ณ ศูนยภ์ูฟ้าพัฒนา อ าเภอบ่อเกลือ  
                        จ.น่าน  ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2558 
                    -   แนะแนวนัดหมายการศึกษาต่อ มสธ. ผู้สนใจ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
                        ล าปาง  วันท่ี 20 ธันวาคม 2558  
                    -   แนะแนวนัดหมายการศึกษาต่อ มสธ. ผู้สนใจ ณ กศน.อ าเภอเมือง  
                        จังหวัดน่าน  วันท่ี 16 – 17 มกราคม 2559 
                    -   แนะแนวนัดหมายการศึกษาต่อ มสธ. ผู้สนใจ ณ กศน.อ าเภอเวียงชัย  
                        จังหวัดเชียงราย  วันท่ี  17 – 18 มีนาคม 2559 
                    -   แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ผูส้นใจ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
                        การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย  วันท่ี 26  
                        มีนาคม  2559 
                     -  แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อ าเภอ 
                        เมือง  จังหวัดแพร่   ในวันท่ี 19 มิถุนายน  2559   
     2.    ระบบบริการนักศึกษา   
                   ศูนย์ฯ มีเว็บไซด์ของศูนย์ฯ เพื่อให้นักศึกษำ สำมำรถตดิต่อ และสอบถำม 
                ปัญหำด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ และดำ้นอ่ืนๆ (อ้างอิง 3-3(4))ดังนี ้ 

                www.stou.ac.th  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (4) เว็บไซต์  
   www.stou.ac.th  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
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       3.   ระบบการส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

             -  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จัดโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิ 
                 ปัญญาท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการสืบสานประเพณีเวียนเทียนวัน 
                   วิสาขบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม  2559 ณ วัดห้างฉัตร จ.ล าปาง (อ้างอิง  
                3-3(5)) 
              -    โครงการเทิดพระเกียรติมหาราชินีการประกวดดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ  
                   ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง  วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (อ้างอิง  
               3-3(6)) 
      4.   ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี  
            -   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้จดัท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าป ี
                2559   มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดตุามระเบยีบราชการ และรายงานส่งกอง 
                พัสดุโดยถูกต้อง (อ้างอิง 3-3(7))                  
           -    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน 
                การเงินและบัญชีจากหน่วยงานภายในและภายนอก  เพื่อน าความรู้มา 
                ประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านการเงินและบัญชี ให้รัดกุม  ถูกต้อง และดียิ่งข้ึน 
                (อ้างอิง 3-3(8)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (5) โครงการสืบสานประเพณ ี
   ไทยเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (6) ภำพโครงการ 
   เทิดพระเกียรติมหาราชินีการประกวดดนตรีพื้นเมือง 
   ภาคเหนือ  
 
  
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (7) รายงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
  พัสดุ ประจ าปี 2559 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (8) เอกสารการเข้ารับการ 
    ฝึกอบรมด้านการเงินและบญัช ี
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           5.   ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ ์
               ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมในรอบ 12 เดือน ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิ 
               ภาพลักษณ์ ดังนี้ 
                 -   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คัตเอาท์ขนาดใหญ่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
                      (อ้างอิง 3-3(9))    
                 -   จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 โครงการ  คือ 
                      1. โครงการรัชกาลที่ 7 กับพระอัจฉริยภาพทางการดนตรี เมื่อวันท่ี 31  
                          พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง(อ้างอิง 3-3(10)) 
                      2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม “มหัศจรรยข์้างเหนียว” ณ ห้องสมุด 
                         ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน วันท่ี 23 – 24 เมษายน 2559 
                         (อ้างอิง 3-3(11))              
      ทั้งนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร 
ความเสีย่ง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน.2) และ จัดส่ง
รายงานไปยังกองแผนงาน  เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 (อ้างอิง 3-3(12)) 

 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (9) ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ 
   (คัตเอาท์) จังหวัดเชียงใหม่ 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (10) ภาพโครงการรัชกาลที่ 7  
   กับพระอัจฉริยภาพทางการดนตร ี
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (11) โครงการบริการวิชาการ 
   แก่สังคม “มหัศจรรย์ข้างเหนียว”  
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-3 (12) รายงานผลการ 
   ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ 
   ควบคุมภายใน ปี 2559 (บสน.2) 

4. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
   แผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบง่ช้ีของแผน โดยมี 
   ระดับของความเสีย่งลดลงจากเดิม 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน  โดย 
      จัดท ารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2558 (บสน.2) และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน 
      และบริหารความเสีย่งของศวน.มสธ.ล าปาง  เพื่อพิจารณาก่อนรายงานความก้าวหน้า 
      การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  
      ต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดี รอบ 9 และ 12 เดอืนผ่านระบบ  
      e-Performance  (อ้างอิง 3-4(1)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3-4(1) รายงานผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนบริหารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน  
   ปี 2558(บสน.2) ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
  รอบ 9 เดือน (e-performance) 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3-4(2) รายงานผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนบริหารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน  
   ปี 2558(บสน.2) รอบ 12 เดือน (e-performance) 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก 
   คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
   ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 
   ปีถัดไป 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประชุม 
      คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน ครั้งท่ี 1/2559 ไปใช้ 
      ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และได้จดัท า 
      แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2560 (อ้างอิง 3-5(1)) ดังนี ้  

1. จัดกิจกรรมโครงการลดการลาออกกลางคันให้สัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน 
2. สร้างการรับรู้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใหม้ากขึ้น 

เจาะกลุม่เป้าหมายในพื้นที่มากข้ึน 
3. แนะน าวิธีการให้บริการข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง

ผ่านเว็บไซต ์
4. พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบยีนและงานให้บริการต่างๆ 
5. จัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(1) รายงานการประชุม 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยงครัง้ที ่1/2559 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(2) แผนบรหิารความเสี่ยง  
  ปี 2560 (บสน. 1) 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

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

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 
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 ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน  5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4   (สกอ.) กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่าง
น้อย 1 พันธกิจ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มกีารแต่งตั้งคณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2559 (อ้างอิง 4-1(1))  และมีการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิงานการจัดการความรู้ (อ้างอิง 4-1(2))  
และมีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปี 2558 (อา้งอิง 
4-1(3))  และมีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2558  เพื่อก าหนดเป้าหมาย และประเด็นความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2559  ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัยจาก Malware” (อ้างอิง 4-1(4))   
              ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  การสืบคน้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญ 
อย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนัและการท างาน  แต่มีผู้ที่มีจดุประสงค์ร้ายที่ต้องการ 
กลั่นแกล้งหรือท าลายเครือข่าย   Malware คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 
ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น virus  worm  spyware  
ฯลฯ โดยผ่านทาง e-mail Internet Facebookฯลฯ เพื่อท าลายระบบข้อมูล หรือ
ท าลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของผู้ใช้งาน    

- ศวน.มสธ.ลป 4-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะท างานการจัดการความรู ้ปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป 4-1(2) แผนการจัดการ 
  ความรู้ ปี 2559 
- ศวน.มสธ.ลป 4-1(3)  รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่  
  1/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
- ศวน.มสธ.ลป 4-1(4) รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่  
  2/2559 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  
  วาระที่1 เร่ือง เรื่องการก าหนดประเด็นการ 
  จัดการความรู้ ประจ าปี 2559  
- ศวน.มสธ.ลป.4-1(5)  แผนยุทธศาสตร์  
  5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560)  
- ศวน.มสธ.ลป.4-1(6)  แผนยุทธศาสตร ์
  5 ปี มสธ.(พ.ศ.2556 – 2560) พันธกิจที่ 9  หน้า 43 
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      ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

               ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ดูแลการให้บริการการศึกษา ในพื้นที่ 8  
จังหวัดภาคเหนือ  และ ติดต่อประสานงานกับ นักศึกษา  มหาวทิยาลัย และ 
หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้พบ  
Malware ที่แทรกเข้ามาท าลายระบบ  ท าให้ข้อมูล  และเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย  
การให้บริการการศึกษาติดขัด ล่าช้า เนื่องจากไมส่ามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลหรือ
ติดต่อกับนักศึกษาได้  
             ดังนั้น ศนูย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง จงึมีมติทีป่ระชมุคณะท างาน KM. 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2558 ให้จัดการฝึกอบรม   
เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware” ให้บุคลากรศูนย ์
วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เรียนรูว้ิธีการป้องกันที่ถูกต้อง และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองให้ปลอดภัยจาก Malware เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและรวดเร็ว  ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี ของ ศวน.มสธ.ล าปาง  (อ้างอิง 4-1(5)) 
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. (พ.ศ 2556 – 2560)   
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาการให้บริการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
      ข้อ 1.1-2  จ านวนกิจกรรมที่น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการได้จริง   

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
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      ศวน.มสธ.ลป. 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 ยุทธศำสตร์ที่  6  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่การบริหารการจัดการที่ดี 

         ข้อ 6.2  ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา  
- โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากร ศวน.มสธ. 

        สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชระยะ 5 ปี  (พ.ศ.
2556 – 2560) (อ้างอิง 4-1(6)) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9. น าไอซีทมีาใช้ขับเคลือ่นมหาวิทยาลยั ในทุกพนัธกจิ  
i-DU ( ICTDrivenUniversity) ยุทธศาสตร์นี้เน้นการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและ เป็นระบบ
ที่มั่นคง และปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรด้าน ICTของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการ
จัดฝึกอบรม การใช้ ICT ให้แก่บุคลากรทุกระดับ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ งานบริหาร และงานบริการของ
มหาวิทยาลัยและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและทันสมัยสาหรับใช้ในการบริหาร การ
บริการ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ต้องทันสมัย หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัย 
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          ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามที่ก าหนดใน ข้อ 1  
เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware”ตามมติที่ประชุม  
คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 20 พ.ย. 2558 วาระที่ 2  เป็นบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ล าปาง  จ านวน 11 คน (อ้างอิง 4-2(1)) และมีการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง  โดยเป็นบุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ล าปาง ในต าแหน่งงานต่างๆ จ านวน 
11 คน เพื่อน าความรู้ไปปรับใชใ้นการท างานและการให้บริการนักศึกษา (อ้างอิง  
4-2(2)) 
 
 

 - ศวน.มสธ.ลป. 4-2(1) รายงานการ  
   ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้   
   ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  
   2558  วาระที่ 2  เรื่อง  การก าหนด 
   กลุ่มเป้าหมาย และการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-2(2) รายชื่อ 
  กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประเด็น 
  ความรู้ เรื่อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  อย่างไรให้ปลอดภัยจาก Malware” 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มี 
 ประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge)   

    เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็น 
    ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ 
   ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
    ปลอดภัยจาก Malware”  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร ศวน.  
    มสธ.ล าปาง จ านวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม (อ้างอิง 4-3(1)) 
2. ผู้มีประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 1 ราย คือ นายเนติ  ณ นคร   
   นายช่างอิเล็กทรอนิกส์  ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง (อ้างองิ 4-3(2)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(1) ใบเซ็นชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการความรู้ของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(2) ภาพการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  
  ประจ าปี 2559 
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           ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 3. มีเอกสารและPower point ประกอบการบรรยายของวิทยากรและฝึกทักษะโดย 

   ใช้คอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 4-3(3),(4)) 
4. มีการจดบันทึกประเดน็ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้ 
   กลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 3 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการจดบนัทึกรายละเอียด 
   เนื้อหาการฝึกอบรมตามการสอนของวิทยากรและความเข้าใจของตนเอง และมา 
   ประมวลผล (อ้างอิง 4-3(5)) 
5. มีการวัดประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง  
   “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware”  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ 
   การฝึกอบรม และเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมในคร้ังต่อไป  ผู้เข้ารับการ 
   ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.40  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.92 
   (อ้างอิง 4-3(6)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(3) เอกสารประกอบการบรรยาย 
  การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
  ปลอดภัยจาก Malware” 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(4) Power Point บรรยายการ 
  จัดการความรู้  เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
  ปลอดภัยจาก Malware” 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(5) เอกสารสรุปบันทึกความรู้ที ่
  ได้รับจากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-3(6) รายงานสรุปความพึง 
  พอใจผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ 
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          ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

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

1.  มีการค้นคว้ารวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ   
     เช่น หนังสือ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
     ปลอดภัยจาก Malware”จากบุคลากรในหน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
     และเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์ของหน่วยงาน (อ้างอิง 4-4(1))   
2.   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของ 
     หน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง  
     การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware แจกบุคลากร 
     ที่เข้ารับการอบรมเพื่อน าไปปรับใช้พัฒนางานสื่อคอมพิวเตอร์  เพื่อให้บริการ 
     นักศึกษาและเปน็แนวปฏิบตัิที่ดี  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 (อ้างอิง 4-4(2)) 
3.   มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้  / แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
     อย่างปลอดภัยจาก Malware ” ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM.)ของ 
     หน่วยงาน (อ้างอิง 4-4(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-4(1) บรรณานุกรมการค้นคว้า 
  จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 2559  
  เร่ือง การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก  
  Malware   
- ศวน.มสธ.ลป. 4-4(2) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2559 เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
  ปลอดภัยจาก Malware    
- ศวน.มสธ.ลป. 4-4(3) เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
  (KM.) ของหน่วยงาน 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่ านมาที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
และจ ากคว ามรู้  ทั กษะของผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี2559 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี   มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของ 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  โดยจัดท าเปน็คู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 
2559 เรื่อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware”  แจกบุคลากร 
ศวน.มสธ.ล าปางทุกคน  เพื่อน าไปใช้เปน็แนวทางในการปฏิบตัิงาน (อ้างอิง 4-5(1))  
 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-5(1) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2559 เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง 
  ปลอดภัยจาก Malware   
- ศวน.มสธ.ลป. 4-5(2) สรุปแบบประเมินควำมพงึ 
  พอใจผู้เข้ำอบรมกำรจัดกำรควำมรู้(KM.) เร่ือง  กำร 
  ใช้งำนคอมพิวเตอร์อย่ำงปลอดภัยจำกMalware 
  และน ำไปใช้ในงำนประจ ำ ระหว่ำงวันที่  
  5 มีนำคม – 30 พฤษภำคม 2559     
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
         นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมฯ มีการน าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม เรื่อง

“การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจาก Malware”ของ ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.
ล าปาง ไปใช้ในการพัฒนางานการในงานบริการนักศึกษาและงานสารสนเทศ ดังนี ้
มสธ.ล าปาง ไปใช้ในการพัฒนางานการในงานบริการนักศึกษาและงานสารสนเทศ 
ดังนี ้

1. ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบการแทรกเข้ามาในระบบของ Malware 
เช่น Antivirus  AVG  F-Secure  AVIRA ฯลฯ  ทุกเครื่อง  ซึ่งเป็นการ
ป้องกันในเบื้องต้น 

2. บุคลากรเพิ่มความระมัดระวงัในการ Download ข้อมูลสารสนเทศต่างๆจาก
ภายนอก มากยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรน าวิธีการก าจัดไวรัสขัน้ต้นไปใชง้าน  ป้องกันไวรัสทีไ่ม่พึงประสงค์  
เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล 

4. ท าให้การให้งานบริการข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศนักศึกษาไม่ตดิขัด ล่าชา้  
5. ประหยัดงบประมาณในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียหายจาก Malware 
6.    บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ทุกคนมีความรู้และสามารถป้องกันและก าจัด  
      Malware ในเบื้องต้นได้ดว้ยตนเอง 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-5(3) รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
  (KM.) ครั้งที่ 3 / 2559 
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          ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

          ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปางไดป้ระเมินผลความพงึพอใจผู้เข้ารับการ 
อบรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2559 เร่ือง  “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัยจาก Malware”   ที่มีการน าความรูไ้ปใช้กบังานประจ าในหน้าที่  
จ านวน 10 คน  พบวา่  ผู้เข้ารบัการอบรมมีความพึงพอใจการน าความรูไ้ปใช้ในงาน
ของตนเอง ในระดับมากทีสุ่ด  ร้อยละ 93.40  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 (อ้างอิง  
4-5(2))  
            มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM.) ครั้งที่ 3 / 2559  
เพื่อสรุปผลการด าเนนิงานการจดัการความรู้ ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2559  และใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน ปี 
2560 ต่อไป (อ้างอิง 4-5(3))  
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เกณฑ์กำรประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
ผลกำรประเมิน : 

ปีงบประมำณ 2556 กำรบรรลุ
เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตัวบงชี้ท่ี 5 :  บุคคลสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2559 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนที่ไดร้ับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู้  ความสามารถด้าน

ต่างๆ ≥40 ช่ัวโมงต่อปีต่อคน(5 วันท าการและ8

ช่ัวโมงต่อวัน) 
 

 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จ านวน 12 คน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)  
 ได้รับการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมพูนความรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดปี  
 ปี 2559  มีบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา จ านวน 12 คน  ที่ได้รับการฝกึอบรมมากกว่า 40 
ช่ัวโมง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 (อ้างอิง 5-1(1))  

        โดยจะมีการประชุม/ฝึกอบรม  2 รูปแบบ คือ 
            1. การฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web Cassting  เพื่อประหยัด 
               ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของบุคลากร  เช่น 

 การบรรยายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เรื่อง “วางแผนการเงินสู่ความมั่ง
คั่ง” (อ้างอิง 5-1(2)) 

 การจัดการความรู้ KM.Day (อ้างอิง 5-1(3)) 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ (อ้างอิง 5-1(4)) 

 

 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(1) ตารางการประชุม ฝึกอบรม 
  ของบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2559 
 
 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(2) การบรรยายกองทุนส ารอง 
  เลี้ยงชีพ  เรื่อง “วางแผนการเงินสู่ความมั่งคั่ง” 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(3) การจดัการความรู้ KM.Day 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(4) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
  ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  
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ศวน.มสธ.ลป. 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
          2.  การฝึกอบรมโดยบคุลากรเดินทางไปรับการพัฒนาโดยตรง เช่น 

 ฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนโครงร่างองค์กร
(อ้างอิง 5-1(5)) 

 สัมมนาบคุลากรเครือข่ายบริการหอ้งสมุด (อ้างอิง 5-1(6)) 

 การฝึกอบรมโครงการสร้างค่านิยมองค์กร รุ่นที่ 1 (อ้างอิง 5-1(7)) 

 การฝึกอบรมหลักสูตรครบเครื่องเรื่องพิธีกร รุ่น 1 (อ้างอิง 5-1(8)) 

 ฝึกอบรมคอมพิวเตอรเ์พื่อพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ้างอิง  
 5-1(9)) 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการบริการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง 5-1(10)) 

 โครงการ “การเรียนรู้สู่การวิจัยเศรษฐกิจชุมชน” (อ้างอิง 5-1(11)) 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ”ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” (อ้างอิง 5-1(12)) 

 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ “Data Analyze and Bi Solution with 
Microsoft Exel & Office” (อ้างอิง 5-1(13)) 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้านการเงินการคลงัสู่
การเรยีนรู้ (อ้างอิง 5-1(14)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(5) การฝึกอบรมการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาและการเขียนโครงร่างองค์กร 
-- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(6) สัมมนาบุคลากรเครือข่าย 
   บริการห้องสมุด 
  ศวน.มสธ.ลป. 5-1(7) การฝึกอบรมโครงการสร้าง 
  ค่านิยมองค์กร รุ่นที่ 1 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(8) การฝึกอบรมหลักสูตรครบ 
  เครื่องเรื่องพิธีกร รุ่น 1 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(9) ฝึกอบรมคอมพิวเตอรเ์พื่อ 
  พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 - ศวน.มสธ.ลป. 5-1(10) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 
   พัฒนาการบริการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่ 
   เกี่ยวข้อง 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(11) โครงการ “การเรยีนรูสู้่การ 
  วิจัยเศรษฐกิจชุมชน” 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(12) อบรมเชิงปฏิบัติการ”ระบบ 
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์” 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 
 
 
 
 
 

 โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ประชาคมอาเซีย่น (อ้างอิง 5-1(15)) 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (อ้างอิง  
5-1(16)) 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(13) ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  
  “Data Analyze and Bi Solution with  
  Microsoft Exel & Office” 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(14) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้านการเงินการคลังสู่การ 
  เรียนรู ้
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(15) โครงการสร้างเครือข่าย 
  และองค์ความรู้ประชาคมอาเซี่ยน 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(116) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

 
          
 สูตรกำรค ำนวณ 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ ≥40 ชั่วโมง/ป ีจ ำนวน 10 คน   x  100  =   ร้อยละ 84 

                  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนทั้งหมด 12(ข้ำรำชกำร,พนักงำนมหำวิทยำลัย) 



 

 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา   ≥  40 ชั่วโมง/ป ี 10 คน 
-  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 12 คน 

 
 
 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2558 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 84  

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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 ตัวบงชี้ท่ี 6 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน   
 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2558 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ 
   ท างานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง 
   อย่างน้อย 1   กระบวนการ และได้รับความ 
   เห็นชอบจากผูบ้ริหารหน่วยงาน 

-   มีการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 10 ศูนย์ ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 26 
    ตุลาคม 2558 วาระที่ 1.2  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทีก่ ากับดูแลเป็น 
    ประธานการประชุม  มีการวเิคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานของ 
    หน่วยงาน  มีมติให้เพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษา  โดยการรณรงค์รับสมัคร 
    นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ (อ้างอิง 6-1(1)(2)) 
    ดังนี้ 

- กระบวนกำรหลัก (Core Process)  มีการตั้งคณะท างานพิจารณาแนว
ทางการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยการ
อาชีพ ค าสัง่ที่ 3222/2558   วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ลงนามโดยรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร (อ้างอิง 6-1(3)) 

         -   กระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) 
            1.  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  
                 สุโขทัยธรรมาธิราช กับสถาบันวทิยาลัยชุมชน  โดยมีการร่างบนัทึก 
                 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและจดัการศึกษา (MOU) 
                 (อ้างอิง 6-1(4)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป.6-1(1) รายงานการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา คร้ังที่ 1/2559 
  วันทื่ 26 ตุลาคม 2559  วาระที่ 1.2 
- ศวน. มสธ.ลป.6-1(2) บนัทึกที่ ศธ.0522.01(19)  
  /367 วันที่ 1 มีนาคม 2559  เร่ืองการสร้าง 
  เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน  
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(3)ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  พิจารณาแนวทางการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
  ในวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(4) ร่างบันทึกข้อตกลงความ 
  ร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษา (MOU)  
   ระหว่าง มสธ. กับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(5) ร่างบันทึกข้อตกลงความ 
  ร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษา  
  (MOU)ระดับปฏบิัติการ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
                 2.  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างศูนย์วิทย 

                    พัฒนากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  โดยมีการร่างบันทึกข้อตกลง 
                    ความร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษา (MOU)ระดับปฏบิัติการ  
                    (อ้างอิง 6-1(5)) 
                3.  มีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโครงการความ 
                    ร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ้างอิง 6-1(6)) 
                4.  มีการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา  สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 
                    วิทยาลัยชุมชน  เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
                    ล าปาง (อ้างอิง 6-1(7)(8)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-1(6) กลยุทธ์การด าเนินงานเข้าถึง 
  กลุ่มเป้าหมายโครงการความร่วมมือระหวา่ง มสธ.  
  กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(7)  รายงานการประชุมร่วมกัน 
  ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน  
  และวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(8)  ภาพการประชุมร่วมระหวา่ง 
  ศูนย์วิทยพัฒนา  สถาบันวิทยาลยัชุมชน และ 
  วิทยาลัยชุมชน 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ 
    ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ 
    ปรับปรุงตาม ข้อ 1 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางได้น ามติทีป่ระชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ.  
  มาจัดท าแนวทางการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยชมุชน 20 แห่งทั่ว 
  ประเทศ เพื่อเพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษา (อ้างอิง 6-2(1)) 
-  มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการ 
   ศึกษาต่อกับ มสธ. พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้าศึกษา 
   ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโครงการความร่วมมือ มสธ. กับ 
   วิทยาลัยชุมชน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาขอคิดดูก่อน จ านวน 
   6 คน คิดเป็นร้อยละ 4 (อ้างอิง 6-2(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-2(1) แนวทางการสร้างเครือข่าย 
  ความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน  

- ศวน.มสธ.ลป.6-2(2)  สรปุผลความคาดหวังของ 
  นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการศึกษาต่อกับ  
  มสธ. 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและ/ 
   หรือมติที่ประชุมทีส่ าคัญ/กฎหมายที่ส าคญัตาม 
   ข้อ 1 และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบด ี
   ที่ก ากับดูแล 

- มีการน ามติทีป่ระชุมมาพิจารณาจัดท าขั้นตอนการสรา้งความเข้าใจโครงการความ 
  ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับสถาบันวิทยาลยัชุมชน  เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษา  โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายบรหิารที่ก ากับดูแล มี 
  การจัดท าแนวทางการสร้างความเข้าใจ โครงการความร่วมมอืระหว่าง มสธ. กับ 
  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน  (อ้างอิง 6-3(1)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-3(1) ขั้นตอนการสร้าง 
  ความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
  ระหว่าง มสธ. กับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน   
 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ 
   ตามข้อ 3 ไปปฏิบัต ิ

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มีการด าเนินงานการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาร่วมกับ 
  วิทยาลัยชุมชน ในพืน้ที่ภาคเหนือ ดังนี้ 

1. มีการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนศูนย์วิทยพฒันา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง (อา้งอิง 6-
4(1)) 

2. มีการประชาสัมพนัธ์รณรงค์สร้างความเข้าใจโครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการศึกษากบัสถาบันวทิยาลัยชุมชน (อ้างอิง 6-4(2)) 

3. มีการแนะแนวการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ณ วิทยาลัย
ชุมชน แพร่  น่าน  แม่สะเรียง  และ แม่ฮ่องสอน (อ้างอิง 6-4(3)(4)) 

4. มีการให้บริการรับสมัครนักศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่(อ้างอิง 6-4(5)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-4(1) รายงานการประชุมระหว่าง 
  ศูนย์วิทยพฒันา กับสถาบันวทิยาลัยชุมชน 
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  
- ศวน.มสธ.ลป.6-4(2) เอกสารขออนุมัติอธิการบด ี
  ออกประชาสัมพันธ์รณรงคส์ร้างความเข้าใจ 
  โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับ 
  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-4(3) ภาพการแนะแนวการศึกษา  
  วิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-4(4) Power Pointประชาสัมพันธ์  
  หลักสูตรการศึกษา มสธ. เชี่อมโยงกับวิทยาลัยชุมชน 
- ศวน.มสธ.ลป.6-4(5)  ภาพการให้บริการรับสมัคร 
  นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

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

-  มีการรายงานความคืบหน้าโครงกรความร่วมมือ  เพื่อประเมินประสทิธิผลของ 
   กระบวนการ ดังนี ้

1.  มีการรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางวชิาการและการจัด
การศึกษาไปยงัรองอธิการบดีทีก่ ากับดูแลศูนย์วทิยพัฒนา(อ้างอิง 6-5(1))    

2. มีการสรุปผลความก้าวหนา้การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน            
(อ้างอิง 6-5(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-5(1) รายงานความคืบหนา้ 
  โครงการความร่วมมือทางวชิาการและการจัด 
  การศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป.6-5(2)  สรุปผลความก้าวหนา้ 
  การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   
คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณไีม่มีการด าเนินการ
ใดๆ หรือ 

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 7 :  ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน    ปีงบประมำณ 2558 (1ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

8.ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ 
   ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ 
   หน่วยงาน 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปางมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ 
     ให้บริการรับสมัครนักศึกษา ณ วิทยาลยัชุมชนในพืน้ที่รับผดิชอบ คือ วิทยาลัย 
     ชุมชนแพร่  น่าน  แม่สะเรียง และ แม่ฮ่องสอน ตามตวับ่งชี้ 6 การปรับปรุงและ 
     พัฒนากระบวนงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
             นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของศูนย์วิทยพัฒนา 
     มสธ. ล าปางอีก  3 ด้าน  และรายงานไปยงัมหาวิทยาลัยผ่านค ารับรองการปฏบิัติ 
     ราชการ ประจ าปี 2558 รอบ 12 เดือน (e-performance) (อ้างอิง 7-8(1)) 

 การประเมินความพงึพอใจการให้บริการรับสมัครนักศึกษา ณ วทิยาลัย
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลคะแนน 94.40 ค่าเฉลี่ย 4.72 

 การประเมินความพงึพอใจการให้บริการ(One stop service : OSS)  ผล
คะแนน 94.60 ค่าเฉลี่ย 4.73 

 การประเมินความพงึพอใจการให้บริการห้องสมุด  ผลคะแนน 96.00 
ค่าเฉลี่ย 4.80 

 การประเมินความพงึพอใจการให้บริการการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ 
             บัณฑิตศึกษา ผลคะแนน 94.60 ค่าเฉลี่ย 4.73 

- ศวน.มสธ.ลป.7-8(1) สรุปประเมินความพึง 
  พอใจการให้บริการนักศึกษาและประชาชน  
  ปี 2559 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     สูตรกำรค ำนวณ  
                  95.00 +  94.60 + 96.00 + 94.60   =  95.05  ค่ำเฉลี่ย  4.76   
                               4                    

 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
- คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง                 4.76 

 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

4.76 
ผลการด าเนินงาน 4.76 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

- 62    - 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8  :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน   
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2559 (1ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้ริหาร 
   สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให ้
   ความส าคัญ เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา 
   ภายในของหน่วยงาน 

-    ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ให้ความส าคัญกับการเตรียมความ 
     พร้อมประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
     ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2559  มีผู้อ านวยการเป็นประธานก าหนด 
     นโยบาย  ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง 
     8-1(1)) 
-    มีการน าข้อช้ีแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 
     มาจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2558 โดยปรากฏอยู่ใน 
     ส่วนท่ี 1 ของรายงานการประเมินตนเอง ของ ศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 8-1(2)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 8-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ. ล าปาง  
   ประจ าปี  2559 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 8-1(2) แผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 
 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน 
   ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ี 
   ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1)การควบคุมคุณภาพ 
   การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคุณภาพ 
   และ 2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
   (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
   และมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดเวลาที ่
   มหาวิทยาลัยก าหนด ในระบบ CHE QA Online  
   ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน 

-    คณะท างานการประกันคุณภาพศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีการด าเนินงานด้านการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ 
     การศึกษา  ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2559 วาระที่ 3 เพื่อก าหนด 
     ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภาพ 
     การศึกษา 8 ตัวบ่งช้ี (อ้างอิง 8-2(1)) ได้แก่ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1    ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    (ผอ.+งานอ านวยการ) 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2    กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน (ผอ.+งานอ านวยการ) 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3    ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (งานอ านวยการ) 
          ตัวบ่งช้ีที่ 4    การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (งานส่งเสริมฯ ณัฐพล)   

-  ศวน.มสธ.ลป. 8-2(1) รายงานการประชุม 
   คณะท างานประกันคณุภาพการศึกษาของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ครั้งท่ี 1/2559 
   วันท่ี 28 ส.ค. 2558 วาระที่ 3 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

           ตัวบ่งช้ีที่ 5    บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา (งานอ านวยการ) 
          ตัวบ่งช้ีที่ 6    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน  
                            (งานส่งเสริมฯ ตัสมาริน  วีรพร)    
          ตัวบ่งช้ีที่ 7    ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานส่งเสริมฯธีญญาภรณ์) 
          ตัวบ่งช้ีที่ 8    การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (3 งาน)   
-     มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ติดตามการด าเนินการ และประเมิน 
      คุณภาพการศึกษาท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ภายในของ สกอ. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ประจ าปีการศึกษา 2558 (อ้างอิง 8-2(2)) 
-     มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ของศูนย์ 
      วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 
      ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 8-2(3)) 

-      มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
     และมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด และมีการรายงานการ 
     ประเมินตนเอง (SAR) โดยมีขอ้มูลครบถ้วนและหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน ในระบบ  
     CHE QA Online (อ้างอิง 8-2(4)(5)) และมีการเผยแพรร่ายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
     การประเมินตนเองผ่าน WebSite ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 8-2(6)) 

 -  ศวน.มสธ.ลป. 8-2(2) คู่มือประกันคณุภาพ 
   การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย  
   สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2558 
-  ศวน.มสธ.ลป. 8-2(3) รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ของ 
   ศวน.มสธ.ล าปาง 
-  ศวน.มสธ.ลป. 8-2(4) รายงานการประกันคณุภาพ 
   การศึกษา ประจ าปี 2558 
-  ศวน.มสธ.ลป. 8-2(5) CHE QA Online 
-  ศวน.มสธ.ลป.8-2(6) เว็ปไซตก์ารจัดการความรู ้
   ของศวน.สธ.ล าปาง 

3. มีการน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการ 
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ 
   เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง มีการน าผลน าผลการประเมินคณุภาพไปปรับปรุงการ 
     ด าเนินงาน  โดยจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (แผนยกระดับการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง)  และส่งผลให้มีการพัฒนา 
     เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) (อ้างอิง 8-3(1)) และ 

-  ศวน.มสธ.ลป. 8-3(1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี
   (พ.ศ. 2556-2560) 
-  ศวน.มสธ.ลป. 8-3(2) แผนปฎบิัติราชการ 
   ประจ าปี 2559 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ้างอิง 8-3(2)(3))  เช่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มยอดนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 

-  ศวน.มสธ.ลป. 8-3(3) ตารางแสดงความเชื่อมโยง 
   สู่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี  
   2559 

4. มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
   มาปรับปรุงการท างาน 

-    ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง น ำผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ปี 2557  
     ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2557มำจัดท ำ 
     แผนยกระดับกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  เพื่อปรับปรุงกำรท ำงำน  เช่น (อ้างอิง  
    13-4(1)) 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 7  ปรับปรุงรูปแบบรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ 
ผู้รับบริกำรให้มีควำมสมบูรณ์ โดยควรมีกำรระบุวิธีกำรส ำรวจ ช่วงเวลำ
กำรส ำรวจ กลุ่มตัวอย่ำง และมกีำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อจะได้
ทรำบวำ่กระบวนกำรที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด 

2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับศนูย์วิทยพฒันำ เข้ำมำมี
บทบำทพิจำรณำกำรประกันคณุภำพฯร่วมกัน เม่ือวันที่ 13 กันยำยน 
2559 ณ ห้องประชุมศวน.มสธ.ล ำปำง 

- ศวน.มสธ.ลป. 8-4(1) แผนยกระดับกำรประกัน 
  คุณภำพกำรศึกษำ 
- ศวน.มสธ.ลป. 8-4(2) แบบประเมินควำม 
  พึงพอใจ ปี 2559  
- ศวน.มสธ.ลป. 8-4(3) รำยงำนกำรประชุม 
  คณะกรรมกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง   
  คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 13 ก.ย. 2559  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  และม ี
   กิจกรรมร่วมกัน  โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ทีไ่ด้ 
   จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

-     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน 
      การประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาจังหวัด 
      ล าปาง โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรูด้้านการประกันคณุภาพ 
      การศึกษาส าหรับผู้น านักศึกษาเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง  เมื่อ 
      วันท่ี 26 มีนาคม 2559 (อ้างอิง 8-5(1)) ประกอบด้วย  

 มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง   

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

 มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาล าปาง 

 มหาวิทยาลยัอินเตอรเ์ทคล าปาง  

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  
      นักศึกษาและอาจารย์สามารถน าความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จาก 
      การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน โดย 
      ได้มีการสรุปความรู้/แนวปฏบิัติที่ดี (Good Practice) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 
      สามารถน าไปใช้ประโยชน์(อ้างอิง 8-5(2)(3))  ดังนี้  

1. ความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. บทบาทของผู้น านักศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA 

-  ศวน.มสธ. 8-5(1) เอกสารเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทกัษะความรูด้้านการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  ศวน.มสธ. 8-5(2) เอกสารการอบรมการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา  
-  ศวน.มสธ. 8-5(3)  ภาพการฝกึอบรมเชิง 
   ปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกัน   
   คุณภาพการศึกษาส าหรับผู้น านกัศึกษา 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 -   ศูนย์วิทยพัฒนามีการจัดท า Website การประกันคณุภาพประจ าปี 2558  โดยน า 

    เนื้อหาคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 ขึ้น  Website เพื่อการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก (อ้างอิง 8-5(2)) 

-  ศวน.มสธ. 8-5(4)  Website การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง 

 
 เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

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

ใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน 

 
  ในปีการศึกษา 2558  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติม
ตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
  

 ตำรำงสรุปกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ (ส.1) 
ตำรำง ส.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 5 5.00 
3. กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 6 5.00 
4. ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5 5.00 
5. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5.00 
6. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 84 5.00 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมินตนเอง 
8. ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 4.69 4.76 
13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

                                                    เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  4.97 
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กำรวิเครำะห์จุดออ่น จดุแข็ง และทิศทำงในอนำคต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1   กระบวนกำร 

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

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการประเมินและสรรหาผู้บริหารด้วย 
2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเน้นการ 
   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 
3. ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือให้มี  ภารกิจ  ตัวชี้วัด และ เป้าหมาย 
   ที่คล้ายคลึงกันและสามารถวัดได้ในมาตรฐานเดียวกัน 
 

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

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

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

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

.......................................................................................................................  
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ตัวบงชี้ท่ี 3 :  กระบวนพัฒนำแผนของหน่วยงำน 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.  ศูนย์ฯมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยสอดคล้องกับปณิธาน และ 
    พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2556 - 2560 ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือใช้เป็น 
    แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนประจ าปี 2559 
2.  ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
    ที่ชัดเจน  ท าให้ปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องปณิธาน  พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์  
    ของมหาวิทยาลัย 
3.  การรายงานผลการปฎิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ  
    12 เดือนท าให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการท างานและจัดเก็บข้อมูล จึงสามารถปฏิบัติงานได้ 
    ตามเป้าหมาย 
3.  ศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ท า 
    ให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว และ ไม่ก้าวก่ายงานกัน 
4.  มีการประชุมและด าเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง  

1. ปรับปรุงค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติราชการให้ 
    ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพราะงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    มี 3 งาน คืองานอ านวยการและธุรการ 2.งานส่งเสริมและบริการ 
    การศึกษา 3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา แต่ค ารับรองการ 
    ปฏิบัติราชการเน้นที่ผลงานของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา และ 
    งานอ านวยการ 
2.  ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน 10 ศูนย์ทุกปี  เพ่ือให้มี  
    ตัวชีว้ัดและเป้าหมายเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
  

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 
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นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 

มีการจัดท า Website ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  เพ่ือเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของศวน. มสธ. ล าปาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

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

 

ตัวบงชี้ท่ี 4 :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำงมกีำรจัดโครงกำรลดอัตรำกำรออกกลำงคัน จ ำนวน 3 ครั้ง เพื่อส่งเสริมกำร 
   ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. มีกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษำ โดยผำ่นชมรมนักศึกษำ 
3. มีระบบกำรบริกำรนักศึกษำแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ทั้งกำรให้บริกำรภำยในและ 
   ภำยนอกศูนย์ฯ 
4. มีกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภำคเหนือ 
5. มีกำรควบคุมงบประมำณ  พัสดุ กำรเงิน และกำรบัญชีของศูนยอ์ย่ำงเคร่งครัด  ชัดเจน และโปร่งใส  
   ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และรำยงำนมหำวิทยำลยัอย่ำงต่อเนื่องตลอดป ี
6. มีกำรเน้นกำรประชำสัมพันธ์ในทุกรูแบบ เช่น ป้ำยคัดเอำท์  ป้ำยไวนิลตดิในพ้ืนท่ีต่ำงๆ  แผ่นพับ โปสเตอร์  
   แผ่นปลิว  รำยกำรวิทยุ ฯลฯ   

1. เพ่ิมงบประมาณ เพ่ือเน้นจัดกิจกรรมลดการลาออกกลางคันให้มากข้ึน   
   ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือที่ศูนย์รับผิดชอบ 
2. มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ/แนวปฏิบัติสนับสนุนกำรบริกำรนักศึกษำแบบ 

    เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เช่น กำรรับสมัครนักศึกษำเสรจ็ในขั้นตอน 
    เดียว กำรรับสมัคร         ออกเลขประจ ำตัวนักศึกษำ         ออกบัตรนักศึกษำ   
             รับหนังสือเรียนชุดวิชำพื้นฐำน 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
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นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 

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

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 13 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  

 จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.   มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินการประกัน 
     คุณภาพร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ท าให้ศูนย์ฯมีความเชื่อมั่นใน 
     การปฏิบัติงานและเก็บผลงานมากยิ่งขึ้น 
2.   มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ เช่น Website 
     เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
3.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ทุกครั้งก่อนและหลังการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา เพื่อประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข 
4.   ปี 2559 มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์  เป็นการสร้างเครือข่ายการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา และมีกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน 

1.1 ควรมีการแต่งตั้งกรรมการภายนอกร่วมทุกปี  และควรเป็นกรรมการที่ศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง 
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ศวน.มสธ.ลป. 

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

1.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรแจ้งองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจนแก่ 
 หน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2.1  ปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปีงบประมาณ และ มี 
       การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

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

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

.......................................................................................................................  
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
 
                 1.  นายประดิษฐ์  บุดดีจีน             ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ล าปาง                   ประธาน 
                 2.  นางตัสมาริน  อธิจิตตา             นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                                            กรรมการ  
                 3.  นายสานิตย ์ แหวนทองค า        หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ                       กรรมการ    
                 4.  นายเสกข์  อธิจิตตา                หัวหน้างานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์          กรรมการ 
                 5.  นายสุพจน์  สระทองพูน           หวัหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา          กรรมการ 
                 6.  นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์               นักวิชาการศึกษา                                                                      กรรมการ 
                 7.   นายวีรพร  ปานโชติ               นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      กรรมการ 
                 8.    นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์         ช่างศิลป์                                                                                 กรรมการ   
                 9.   นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์       ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร            กรรมการและเลขานุการ    
    

 
 
 
 


