
ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

 
1.  ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหน่วยงาน 
     1.1   ชื่อหน่วยงาน      :   ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ล าปาง 

     1.2   ที่ตั้งหน่วยงาน    :  หมู่ 2 ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190 

     1.3   ประวัติความเปน็มา 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2   ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง   โดยได้ด าเนินการ ก่อสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538  และแล้วเสรจ็ในปี  

พ.ศ. 2539  บนเนื้อที่ 11 ไร่  1 งาน แต่ยังไม่เปิดด าเนินการ และมาเริม่เปิดด าเนินการโดยมบีุคลากรมาประจ าอยู่ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2541 มีภารกิจในการบริการการศึกษา
และอาชีพ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือคือ ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา  และแม่ฮ่องสอน 

1.4   วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งศนูย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง 
               1.   เพื่อรองรบักจิกรรมการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล 
               2.   เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา 
               3.   เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
               4.   เป็นแหล่งด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม 
               5.   เพื่อรองรบักจิกรรมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.5   ภารกิจตอ่มหาวิทยาลัย 
- เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รองรับกจิกรรมการสอน การฝึกอบรม และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึน้ และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

- เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการใหบ้ริการต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่นกัศึกษาและประชาชน 

- เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวกบัมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเช่ือถือศรัทธาของนักศึกษาและประชาชนต่อมหาวิทยาลัย 

- เป็นหน่วยงานที่ด าเนินกจิกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการกระจายความรู้และรายได้สู่ชุมชน 

- เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนตัวแทนที่ไปจัดต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพรเ่กียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

- เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพือ่วางแผนพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยให้ถูกต้องทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการ 

- เป็นหน่วยงานรบัปัญหาอปุสรรคการเรียนการสอนจากผู้ทีเ่กีย่วข้องน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

- เป็นศูนย์กลางระดับศักยภาพของบัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือกจิกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

- เป็นหน่วยงานที่เป็นพื้นฐานในท้องถ่ินให้แกม่หาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในชนบททีห่่างไกล 

- สร้างบทบาทความเป็นผู้น าในทอ้งถ่ิน  ภูมิภาค ทางด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

- สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างชุมชนกบัมหาวิทยาลัยในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

- ส่งเสริมช้ีน าให้เห็นคุณค่าของการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพตนเอง โดยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการตา่ง ๆ  

- เป็นหน่วยงานที่จะสนบัสนุนการด าเนินการวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาทกุระดบั 
 

    1.6   ภารกิจตอ่นกัศึกษาและผูเ้รียนของมหาวิทยาลัย 
             -    เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและศึกษาของนักศึกษา 
             -    ส่งเสรมิสนบัสนุนบริการค้นคว้าเสริมความรู้ในระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่  ผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
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- เป็นแหล่งบรกิารทางวิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ การสอนเสริม สัมมนาเสรมิระดบับัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- เป็นสถานที่พบปะระหว่างคณาจารย์กบันักศึกษาโดยการนัดหมาย 

- เป็นหน่วยจัดบริการสารสนเทศทุกรูปแบบแก่นกัศึกษาทุกระดับทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั และประชาชนผู้สนใจ 

- เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือ แนะน า และแนะแนวทางการศึกษา 

- เป็นสถานที่พบปะระหว่างนกัศึกษาด้วยกันหรอืกับคณาจารย์เพื่อความสมัพันธ์และความอบอุ่นเสมือนมีช้ันเรียน 

- สนับสนุนการท าวิจัย หรืองานวิชาการของนักศึกษาและผู้เรยีนของมหาวิทยาลัย 
-     เป็นหน่วยประสานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการช่วยเหลือและจัดบริการการศึกษาแก่ผูเ้รียนและฝกึอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  

 

    1.7   ภารกิจตอ่ประชาชนและชุมชน 
- เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ในระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป 

- เป็นหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเสรมิความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนทั่วไป 

- จัดบรกิารสถานที่ในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนและท้องถ่ิน 

- เป็นแหล่งวิทยาการสมัยใหม่เพือ่การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของประชาชนทั่วไปโดยไม่ มุ่งหวังปรญิญา หรือประกาศนียบัตร 
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วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิมหลัก ยุทธศาสตร์  ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ปื 2555 
   
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นกัศึกษา ประชาชน  และสร้างเครือข่ายการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.  
3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 
4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 
5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

 

ค่านิยมหลัก ( Core Value ) 
1. ถูกต้อง 
2. รวดเร็ว 
3. ประทับใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ปี 2554 - 2558 
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา   
                                                  (สนับสนุนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 ของ มสธ. (Rolling Plane 2554 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1,3.1-24 และ 4.1)  ดังนี้ 
              ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 3  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา          
                            เป้าประสงค์   :   3.1 เพื่อให้มีระบบบรกิารทางการศึกษาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาได้สะดวกรวดเร็วและมีความพงึพอใจ 
                                   ตัวชี้วัด   :   3.1-1 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
                                   กลยุทธ์   :   3.1.1 การจัดต้ังหน่วยงานทีส่ามารถใหบ้รกิารหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ณ สถานที่แห่เดียว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
                             เป้าประสงค์   :   3.2 เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึน   
                                   ตัวชี้วัด   :   3.2-1  จ านวนประเภทบรกิารทีเ่พิ่มข้ึนในการช่วยเหลือการเรียนแก่นักศึกษา 
                                                   3.2-2  คุณภาพของการพฒันาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร 
                                                   3.2-3  คุณภาพของการพฒันาระบบและกลไกส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
              ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 4  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนือ่งตลอดชีวิต 
                              เป้าประสงค์   :  4.1   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน 
                                    ตัวชี้วัด   :  4.1-1  จ านวนนักศึกษาใหม่ในระบบการศึกษาตามประมาณการนักศึกษาทกุระดับการศึกษา   
                                    กลยุทธ์   :  4.1.1  มุ่งโอกาสทางการศึกษาและขยายโอกาสไปยงักลุม่เป้าหมายใหม่  กลุม่เป้าหมายเฉพาะ  โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคี 
                                                           เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ     
                                    ตัวชี้วัด   :  4.1-2  จ านวนผู้เรียน / ผู้รบับริการโครงการสัมฤทธิบัตร ปริญญาตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้ดูแลกลุ่มพิเศษ 
                                    กลยุทธ์   :  4.1.3  ส่งเสรมิการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ท่ี 2  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  (สนบัสนุนยทุธศาสตร์ที่ 4 ของ มสธ.) 
                    ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 4  :  การพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารวิชาการแกส่ังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง 
                                                    ตลอดชีวิต 
                                  เป้าประสงค์   :  4.2  เพื่อบริการวิชาการ  วิชาชีพแก่สังคม  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้                        
                                        ตัวชี้วัด   :  4.2-1  จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
                                        กลยุทธ์   :  4.2.2  พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ / วิชาชีพของมหาวิทยาลัยทีเ่นน้การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบทางบวก 
                                                                   แก่สังคมอย่างเป็นรปูธรรม                                                                 
                                        
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ท่ี 3  :  ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (สนบัสนุนยุทธศาสตรท์ี่  
                                             6 ของ มสธ.) 
                    ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 6 :  การพัฒนาอุทยานการศึกษา และสง่เสรมิท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                                       ตัวชี้วัด   :  6.1-1  จ านวนโครงการ / กิจกรรมศลิปะวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
                                       กลยุทธ์   :   6.1.2  ส่งเสรมิการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมผ่านชมรมนักศกึษาและศูนย์วิทยพัฒนาเพือ่เสรมิสร้างทัศนคติที่ดีงาม 
                                                               แก่นักศึกษา และประชาชน 
 
 ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ท่ี 4  :  พัฒนาระบบบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์และระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล (สนับสนนุยุทธศาสตร์ที่ 7  
                                              ของมสธ.) 
                     ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 7 :  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเชิงยทุธศาสตร์และระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
                               เป้าประสงค์   :   7.1  เพื่อให้มีโครงสร้างและระบบงานที่คล่องตัว  สอดคล้องกบัการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
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                                                          7.2  มีระบบบรหิารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ 
 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ท่ี 5  :  ส่งเสริมพฒันาเครอืข่าย มสธ. (สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ มสธ.) 
                         ยุทธศาสตร์ มสธ. ท่ี 4  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สงัคม และมุง่ขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษา 
                                                          ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
                                           กลยุทธ์  :   4.1.1  มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและขยายโอกาสไปยงักลุม่เป้าหมายใหม่ กลุม่เป้าหมายเฉพาะ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
                                                                  ภาคีเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
ผลผลิตของหน่วยงานและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   1.    จ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปรญิญาตรี / โท / เอกเพิม่สงูข้ึน 
   2.    ร้อยละ 80 ของผู้รบับริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
   3.    มีเครือข่ายบรกิารการศึกษามากข้ึนในพื้นที่ 8 จงัหวัดภาคเหนือ 
   4.    มีการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   5.    แหล่งรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ  
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โครงการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนยวิ์ทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ  2554 - 2558 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาและสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- การใหบ้ริการแบบ OSS 

- การใหบ้ริการ Call Center 

- การใหบ้ริการผ่าน Homepage ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

- โครงการสง่เสรมิความส าเร็จนกัศึกษาพี่ช่วยน้อง   

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารใช้เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย   

- โครงการจัดท าฐานข้อมูลนกัศึกษาเพื่อติดตามและส่งเสริมความส าเรจ็การศึกษาและลดการลาออกกลางคัน  
        ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การพฒันาระบบการบรหิารจัดการ มุ่งเน้นการบรหิารเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- การวางแผนการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   

- การจัดท าสมุดพก KPI ของศูนย์วิทยพัฒนา และบุคลากร 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- โครงการสมัมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ         

- สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา   

- ประชุมผู้น าชมรมนักศึกษา   

- โครงการรวมพลคน มสธ. 8 จังหวัดภาคเหนือ  
        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์  

- การจัดท าเว็บไซด์การจัดการความรู้ (KM.) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   
        ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สนับสนุน  ส่งเสรมิ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถ่ิน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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- โครงการสบืสานประเพณีรดน้ าด าหัวคณาจารย์ ประจ าปี 2553 

- โครงการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย   
 

SWOT  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 
ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อน าสู่การจัดท าวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี   (พ.ศ. 2554 - 2558) 
หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 

 

  
 

1. 
ด้านการบริหาร 
เป็นศูนย์กลางดูแลการให้บริการการศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

2. มีความพร้อมด้านห้องประชุม และ เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
3. มีระบบการบริหารงานและงบประมาณที่ชัดเจน  ถูกต้องตามระเบียบ  
4. มีระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่งทกุป ี
6. บุคลากรศูนย์มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ 
7. บุคลากรศูนย์ได้รับการพฒันาความรู้  โดยการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
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ล าดับ
ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 

   

 

8. บุคลากรศูนย์มีความเสียสละและท างานเป็นทีม(Teem Work) 
 

9. 
ด้านการประชาสมัพันธ์ 
มีเครือข่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่  เช่น โรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษาหอ้งสมุดประชาชน  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน(อบจ.,อบต.) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมนักศึกษา มสธ. 8 จังหวัดภาคเหนือ  ฯลฯ 

10. มีการประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ค่ายทหาร โรงงาน  อุตสาหกรรม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ห้างสรรพสินค้า  องค์การ
บรหิารส่วนท้องถ่ิน (อบจ.,อบต.) และสถานประกอบการ 

11. มีการจัดรายการวิทยุเพือ่การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ 
12. มีเว็บไซด์ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
13. มีเครือข่ายสถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  เพื่อการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนอื 
14. ชมรมนักศึกษามสี่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แก่ศูนย์ฯและ มสธ. 
15. มีเครือข่ายบริการและการประชาสัมพันธ์นักศึกษาอย่างเต็มพื้นที่  

 
16. 

 การรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
มีรูปแบบการแนะแนวการศึกษาแบบปพูรม  ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมทัง้สถานประกอบการ
และองค์กรต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

17. มีการรณรงค์รับสมัครนกัศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งเจาะกลุ่มเปา้หมายและทั่วไป 
18. มีการใหบ้ริการรับสมัครนักศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้า 
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หน่วยงาน  ; ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
ล าดับ

ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 

  

  
19. มีการใหบ้ริการรับสมัครนักศึกษา ณ ที่ท าการศูนย์ฯ  ในวันเสาร์-อาทิตย์ 
20. มีการออกใหบ้ริการรบัสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเคลือ่นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
21. มีการสร้างเครอืข่ายการประชาสมัพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในเขตพื้นที่ 
22. มีการจัดแนะแนวการศึกษาร่วมกับสาขาวิชา 
23. มีโครงการพี่ช่วยน้อง  เพื่อนช่วยเพือ่นเรียน 
24. มีโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการวัดต่างๆในเขตภาคเหนือเพื่อเผยแพร่การเรียนการสอน มสธ. 
25. มีโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อให้อาจารย์น าข้อมลูไปแนะแนวนักเรียนในโรงเรียน 
26. มีการประสานงานกบัชมรมนักศึกษาและศูนย์บรกิารการศึกษาจังหวัดต่างๆของ มสธ.เพื่อการประชาสมัพันธ์และรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
29. มีนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนมาใช้บริการห้องสมุดของศูนย์ฯอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
30. มีโปรแกรมฐานข้อมลูของห้องสมุดที่ใช้ส าหรับการสบืค้นวิทยานิพนธ์และหนังสือต่างๆทีท่ันสมัย 
31. มีการฝึกอบรม e – learning ให้กับประชาชน  หน่วยงานในท้องถ่ิน และผู้น าชุมชน 
32. มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อช่วยเพือ่ให้บริการทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครโูรงเรียน  โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ 

ฯลฯ 
33. มีบรกิารวิชาการและใหบ้ริการสื่อการศึกษาทุกระดับอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 
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หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

ล าดับความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดอ่อน (Weakness) 

 

 
 

1.  
ด้านการบริหาร 
ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน  การคมนาคมไมส่ะดวก 

2. ไม่มีอิสระในการบริหารงาน  ต้องรบันโยบายจากส่วนกลางอย่างเดียว 
3. ศูนย์ฯไม่มีที่พักค้างคืนในการจัดการอบรม 
4. ห้องสัมมนาและอปุกรณ์ไม่พอส าหรบัการสอนเสริมปรญิญาโทและการอบรม 
5. บุคลากรศูนย์ฯมีการเคลือ่นย้ายเปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากไมใ่ช่คนในพื้นที่  ท าให้งานขาดความต่อเนื่อง 
6. บุคลากรมีไมเ่พียงพอ  กับปรมิาณงานทีเ่พิ่มข้ึน 
7. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ฉพาะด้าน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
8. การท างานยงัไม่ต่อเนือ่งครบวงจรในการท างาน 
9. สถานที่และอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการนักศึกษาและชุมชน 
10. รถศูนย์ฯมี 2 คันไม่เพียงพอต่อการใช้งานและจัดกจิกรรมนอกสถานที่ 
11. ศูนย์ฯต้ังอยู่ห่างไกลชุมชนท าให้มผีู้มาใช้บริการเช่าใช้ห้องประชุมน้อย 

 
12. 

ด้านการประชาสมัพันธ์ 
การประชาสมัพันธ์การให้บริการของศูนย์ขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด 

13. ขาดงบประมาณในการเข้าร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน  จึงท าให้ศูนย์ฯไม่เป็นที่รูจ้ักของประชาชนในพื้นที่ 
14. Website ของศูนย์ฯมีการจัดท า  แต่ยังไม่มีการเช่ือมโยงเข้ากับ ของหน่วยงานอื่นในท้องถ่ิน  ท าให้คนรูจ้ักน้อย และ มีผูเ้ข้าดูข้อมูลของศูนย์ฯน้อย 
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หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

ล าดับความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดอ่อน (Weakness) 

 

  
15. ขาดงบประมาณในการเช่าเวลาของสถานีวิทยุและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสือ่หนงัสือพิมพ์   ท าให้มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่วิทยุและหนังสือพมิพ์

ท้องถ่ินน้อย 
16. พื้นที่ภาคเหนือเป็นป่าไม้และภูเขา  ความห่างไกลของพื้นทีแ่ต่ละจงัหวัด  ท าให้การประชาสัมพันธ์ยังไมส่ามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

17. 
ด้านการบริการนักศึกษา 
ขาดระบบ (Online)ท าให้การบริการสารสนเทศไม่พร้อม  การตรวจสอบข้อมูลนกัศึกษาท าได้ยาก  

18. บุคลากรศูนย์ฯมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการนกัศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อที่มเีพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
19. การติดต่อประสานงานกบัส านักทะเบียนและวัดผล  ท าได้ยากทุกช่องทางและไม่มีระบบโทรศัพท์ VOIP 
20. ศูนย์ฯได้รับข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากส่วนกลางล่าช้ากว่านักศึกษา  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการนกัศึกษา 
21 ห้องเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีไมเ่พียงพอ 
 

22. 
ด้านการบริการทางวิชาการและสื่อการศึกษา 

ระบบเครอืข่ายในการสืบค้นข้อมลูขัดข้องบ่อย  ส่งผลต่อการให้บริการนักศึกษา 
23. ชมรมนักศึกษาได้งบประมาณน้อย และ บางชมรมขาดผู้น าที่เข้มแข็ง  ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันน้อย 
24. ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่  เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมลู  การประชาสมัพันธ์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
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หน่วยงาน  :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ล าดับ

ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
โอกาส (Opportunity) 

 

  

 
1. 

ด้านการบริหาร 
มีการขอใช้สถานที่ของศูนย์จัดประชุม  เป็นการประชาสัมพนัธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึง่ 

 
2. 

ด้านการประชาสมัพันธ์ 
กิจกรรมและงานประเพณีภาคเหนือมมีากและบ่อย  จึงอาศัยงานเหล่าน้ีเพื่อการประชาสัมพนัธ์  

3. สื่อมวลชนต่างๆในท้องถ่ิน เป็นเครือข่ายช่วยในการประชาสมัพันธ์ศูนย์ฯ 
4. มีการสนับสนุนเครือข่ายให้เข้มแข็งข้ึน เช่น การจัดใหบ้รกิารทางวิชาการ 
5. เครือข่ายมีการประสานความร่วมมือด้านการบริการและการประชาสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น โรงเรียน  กศน. โรงงาน  หา้งสรรพสินค้า  โรงพยาบาล  ค่ายทหาร 
 

6. 
ด้านบริการนักศึกษา 
มีการออกรบัสมัครนักศึกษาและรบัลงทะเบียนเรียน ณ ห้องสมุดประชาชนในเขต 8 จังหวัด 

7. มีการเปิดใหบ้รกิาร One Stop Service นักเรียน  นักศึกษา และ ประชาชนที่ศูนย์ฯ  
 

8. 
ด้านการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานที่มกีารปรับโครงสร้างใหม่ เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต่างๆมโีอกาสผลักดันให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรจ าเปน็ต้องศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อปรบัวุฒิ
การศึกษาใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใหม ่

9. มสธ.รบัสมัครผู้ที่มีวุฒิ ม.3  ท าให้มีนักเรียนและประชาชนสนใจสมัครเข้าศึกษาจ านวนมาก 
10. นโยบายปริญญาใบที่ 2  สนับสนุนให้นักศึกษาเรียน มสธ.ควบคู่กับสถาบันอื่นท าใหม้ีผูส้นใจจ านวนมาก 
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หน่วยงาน  :  ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
ล าดับ

ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
โอกาส (Opportunity) 

 

  

11. มีเครือข่ายทางการศึกษาและการประชาสมัพันธ์ในเขตพื้นที ่ จึงเป็นโอกาสให้ขยายการประชาสัมพันธ์ได้กว้างมากข้ึน 
12. ภาคเหนือมีองค์กรท้องถ่ินและสถานประกอบการจ านวนมาก  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์รบัสมัครนักศึกษา 

 
 

หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
ล าดับ

ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (General Environments) 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

  ปัจจัยภายนอก 

 

1. การขยายตัวของสถาบันการศึกษาต่างๆในและนอกท้องถ่ิน 
2. กลยุทธ์การแข่งขันของสถาบันการศึกษาต่างๆทกุรปูแบบในปัจจุบัน  ท าให้เกิดระบบธุรกิจศึกษา 
3. การปรับหลกัสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนมากกว่า มสธ. 
4. นักเรียนเคยชินกับระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  ท าใหบ้างสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบปิดและระบบเปิด 
5. สภาวะเศรษฐกจิไม่คงที่  ส่งผลให้การพฒันาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
                                                                                 ปัจจัยภายใน            

6. นโยบายการออกนอกระบบ  ท าใหเ้กิดความไม่มั่นคงในองค์กร 
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หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
ล าดับ

ความส าคัญ
(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (General Environments) 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

  ปัจจัยภายนอก 

 

7. ความล่าช้าในการให้บริการต่างๆของ มสธ.  
8. มสธ.ขาดการติดตามในการให้ความช่วยเหลือนกัศึกษา  มีผลให้นักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จ านวนมากข้ึนทกุป ี

 
3.   โครงสร้างการบริหารงาน 
           3.1   แนวนโยบายในการบริหารงาน 

        1.   พัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมอย่างสูงในการใหบ้ริการการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและประชาชน 
              ทั่วไป  จัดให้มีอาคารสถานที ่ วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน  การสอนใน 
              ระดับบัณฑิตศึกษา 
       2.   พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ใหม้ีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
       3.   พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
       4.   สร้างเสรมิบรรยากาศแหง่ความรักความสามัคคีในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  สร้างขวัญ  ก าลังใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคลากรทุกหน่วย 
            และทุกระดบั ระดมความคิดสตปิัญญา พลังกาย พลังใจของบุคลากรเพือ่ร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาของท้องถ่ินให้เจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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     3.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของศนูยวิ์ทยพัฒนา มสธ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

ศูนย์วิทยพฒันา 10 แห่ง 

งานประสาน ศวน. 

- ส ำนกังำนอธิกำรบดี                     -    ส ำนกัทะเบียนและวดัผล 
- ส ำนกับริกำรกำรศกึษำ                 -    ส ำนกับณัฑิตศึกษำ 
- ส ำนกับรรณสำรสนเทศ                -    ส ำนกัวิชำกำร 
- ส ำนกัเทคโนโลยกีำรศกึษำ            -    ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
- ส ำนกักำรศกึษำต่อเน่ือง                -    สถำบนัวิจยัและพฒันำ 
- ส ำนกัพิมพ ์                                 -    สำขำวิชำ 

1. ศนูยบ์ริกำรกำรศกึษำประจ ำจงัหวดั/
อ ำเภอ (สนำมสอบของ มสธ.) 

2. หอ้งสมุดประชำชน (มุม มสธ.) 

3. เรือนจ ำกลำงและเรือนจ ำจงัหวดัในเขต
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

4. ชมรมนกัศกึษำ มสธ. ในเขตพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ 8 จงัหวดั 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา 
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3.3 บริหารงาน 
             ในปีงบประมาณ 2554  ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการ นางตัสมาริน  อธิจิตตา 
หัวหน้างาน 1.  นายสานิตย์  แหวนทองค า             งานอ านวยการและธุรการ 

2.  นายสุพจน์  สระทองพูน                งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
3.  นายเสกข์   อธิจิตตา                    งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
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4.   บุคลากร ปี 2555  จ านวน 19 คน ขาดอัตราก าลัง 3 คน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วทิยพฒันำ  มสธ. ล ำปำง 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 
จ ำนวน    8   คน 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
จ ำนวน    5    คน 

งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยีกำรศกึษำ  
จ ำนวน   5    คน 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
(นำยสำนิตย ์ แหวนทองค ำ) 

 

ผูป้ฏิบติังำนบริหำร 2 
 (ว่ำง) 

 

พนกังำนขบัรถยนต ์2 คน 
(1.นำยปวิเชษฐ์  สุปิณะ) (2.นำยสมควร  พนัธ์โหมด) 

นกักำรภำรโรง              คนงำน                  คนสวน 
(นำงอรณี  ทรำยมูล) (นำงมำลีวรรณกูล) (นำยเฉลิมพล  ตุย้วงศ)์ 

นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
(นำยสุพจน ์ สระทองพูน) 

 

นกัวิชำกำรศกึษำ   
(นำงธีญำภรณ์  สีเขียว) 

 

นกัวิชำกำรศกึษำ   
(ว่ำง) 

 

นกัวิชำกำรศกึษำ   (ป.โท) 
(นำยภทัรวรรธน์  กำลือ) 

 

นำยช่ำงศิลป์ 
(นำยวุฒิไกร  ส ำรีรำษฎร์) 

นกัวิชำกำรโสตทศันศึกษำ 
(นำยเสกข ์ อธิจิตตำ) 

นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
(นำยวีรพร  ปำนโชติ) 

บรรณำรักษ ์1 
(นำงสุวรักษ ์ สระทองพูน.) 

บรรณำรักษ ์2  
(ว่ำง) 

ช่ำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(นำยเนติ  ณ นคร) 

ผูป้ฎิบติังำนบริหำร 
(นำงณัฐพร ทว้มเพิ่มทรัพย)์ 
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4.1 บุคลากรจ าแนกตามประเภทของบุคลากร  ปี 2553                                                                                                        หน่วย : คน 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ  สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 4 2 6 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 3 
ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ลูกจ้างประจ า   - 
           -  ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน    
           -   ลูกจ้างประจ างบประมาณเงินรายได ้    
           -   ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ    
ลูกจ้างชั่วคราว    
           -   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)   7 
           -   ลูกจ้างชั่วคราวชาวตา่งประเทศ (รายปี – งบประมาณแผ่นดิน)    
                                               รวมท้ังสิ้น   16 
 
วุฒิการศึกษา 

 วุฒิการศึกษา ลาศึกษาต่อ 
ม.6 ปวช. ปวส. ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม 

5 - 2 7 2 - 16 - - - 
ร้อยละ 31.2 - 12.5 43.7 12.5 - 100 - - - 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในศูนย์วิทยพัฒนามีดังน้ี 
1. งานอ านวยการและธุรการ   รับผิดชอบ งานสารบรรณ/ธุรการ การเงินและบญัชี พัสดุ  งานบุคคล  อาคารสถานที่ ยานพาหนะ บันทกึข้อมลู ลงสถิติต่าง ๆ  

การอ านวยความสะดวกอื่น ๆ   การพฒันาระบบงานบริหารและธุรการ  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบใหบ้รกิารในด้านสื่อสิ่งพมิพ์ สือ่โสตทัศน์และสื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกในการค้นคว้า

และสบืค้นข้อมลู การประสานงานและการสร้างเครือข่ายการให้บริการระหว่างหอ้งสมุดในพื้นทีร่ับผิดชอบและกบัส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  รวมทัง้รบัผิดชอบการ
ให้บรกิารการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การผลิตสือ่ การดูแลบ ารงุรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ  

3. งานส่งเสริมและบริการการการศึกษา รับผิดชอบการใหบ้ริการกิจกรรมการเรียน การสอน แนะแนวการศึกษา และอาชีพแก่นักศึกษา และประชาชนในท้องถ่ิน 
รวมทั้งการประสานงานกจิกรรมนักศึกษาและบัณฑิตอาสา และประสานงานการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การบริการวิชาการเคลือ่นที่ และการบริการวิชาการแก่
ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ  

 

5.   งบประมาณ 
          ในปีงบประมาณ 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณดังน้ี    
          กิจกรรมบริหารงานทั่วไป  พ 1.1.12(6)                                                                             หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้
งบบุคลากร - 462,100.- 
งบด าเนินการ - 1,497,000 
งบลงทุน - 20,000.- 
งบเงินอุดหนุน - 48,000.- 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 
  รวมท้ังสิ้น - 2,027,100.- 
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            กิจกรรมบริการการศึกษา  ก 1.3.8(6)                                                                            หน่วย : บาท                                                                                                                                
รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

งบบุคลากร - 104,650.- 
งบด าเนินการ - 434,000 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - 348,000.- 
  รวมท้ังสิ้น - 886,650.- 

 
         หมายเหต ุ เงินคงคลังปีงบประมาณ 2555 
          1.  งบลงทุน  430,000  บาท 
          2.  กิจกรรมบริหารงานทั่วไป  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รหสั พ 1.1.12(6) ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  งาน ปรับปรงุหอ้งน้ าชาย – หญิง  อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
              ล าปาง 
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6.   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัส านัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการท าหน้าทีป่ระสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง และ
มหาวิทยาลัย   เมื่อสิ้นการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจัดท ารายงานส าหรบัรองรับการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
              ในปีงบประมาณ 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของส านักงานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สกอ. ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด  รวม 3 องค์ประกอบ   คือ 
                       องค์ประกอบที่ 1   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
                       องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจดัการ 
                       องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
                  นอกจากนี้ยังเพิม่เติมตัวบง่ช้ีของ สมศ.และ ก.พ.ร เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพภายในมีความสมบรูณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับตอ่การประเมินคุณภาพภายนอก 
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550 มาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2551 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ปี 2550 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.1 การเขียนรายงาน 
6.1.1  ต้องให้รายละเอียดผลการด าเนินการตาม 
เกณฑ์ มากกว่าเขียนค าว่า “ม”ี ต้องอธิบายว่ามี
อะไรบ้าง เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับหลักฐานอ้างอิงได้
ง่ายข้ึน 

 
-  มีการอธิบายในรายงานการประเมินตนเอง 
   ประจ าปี 2551 เพื่อเปรียบเทียบกบัหลักฐาน   
   อ้างอิง 

 
 

 
-   รายงานการประเมินตนเอง 
    ประจ าปี 2551 

6.1.2 หลักฐานอ้างองิไม่สอดคล้องกับเกณฑ์  
มาตรฐาน  ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจค้นหลักฐาน
และมักพบหลักฐานปรากฏในรายงานกระประชุม
ผู้บริหารศูนย์ฯหลายตัวบ่งช้ี 

-  มีการแยกแฟ้มรายงานการประชุม ปี 2551 เฉพาะ 
   ใน เรื่องทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อให้กรรมการประเมิน 
   สะดวกในการตรวจสอบ 

 -  แฟ้มเอกสารอ้างอิง เพื่อใช้ใน 
   การตรวจสอบการประกัน 
   คุณภาพ ปี 2551 
 

6.1.3 หลักฐานข้อมูลอ้างองิที่ต้องใช้ 
ประกอบตัวบง่ช้ีต้องระบหุลักฐานให้ชัดเจน  มิใช่การ
ส าเนาข้อมลูที่ได้จากศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพลงไป 

-  มีการรายงานหลักฐานในการประเมินให้ชัดเจนข้ึน  -  หลักฐานข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ 
   ประกอบตัวบ่งช้ี  มีการติด 
   หมายเลขเอกสารที่แฟ้ม และ 
   ระบุหลักฐานที่ชัดเจนของ 
   ศวน.มสธ.ล าปาง 
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ศวน. มสธ. ล าปาง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.1.4 ตัวบ่งช้ีบางข้อไมร่ะบจุุดเด่นหรือแนว 
ปฏิบัติที่ดี   รวมทั้งโอกาสการพฒันาและแนวทางการ
ปรับปรงุแก้ไข 

- มีการระบุจุดเด่นและแนวทางในการพฒันาเพิม่ขึ้น   -  รายงานการประเมินตนเอง  
   ประจ าปี 2551 

6.1.5   หลักฐานอ้างอิงหลายตัวในตัวบ่งช้ีเดียวกัน  
ไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยง ระหว่างแผน
ของ มสธ.กบัของศูนย์ เช่นตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

-  มีการจัดท าตารางเช่ือมโยงตัวบ่งช้ี เช่น แผน 
   ยุทธศาสตร์ของรัฐ       ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
          ยุทธศาสตร์ของศวน.มสธ.ล าปาง 

 -  ตารางเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีแผน 
   ยุทธศาสตร์ 

6.1.6   การเขียนผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่มรี้อย
ละ  ไม่มีการแสดงทีม่าของข้อมลูและการค านวณที่
ชัดเจน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 เกณฑ์ข้อ 2 

-  มีการคิดค่าร้อยละ  ตามเกณฑท์ี่ก าหนดให ้  -  การคิดค่าร้อยละ  ตามเกณฑ ์
   ที่ก าหนดให้  ในรายงานการ 
   ประเมินตนเอง ประจ าปี 2551 

6.1.7   การเขียนหลักฐานอ้างองิควรจัดท าเป็นรหสั
ตามมาตรฐานของศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพก าหนด 

- มีการใส่เลขรหัสหลกัฐานอ้างอิงตามที่งานประกัน
คุณภาพก าหนด 

 -  รายงานการประเมินตนเอง  
   ประจ าปี 2551 

6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการประกัน
คุณภาพของศูนย์ฯ 
6.2.1 ศูนย์ควรมีการประเมินภายในก่อนคณะผู้
ประเมินจากส่วนกลางมาประเมินจะท าให้เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 

   



 

26 
 

ศวน.มสธ.ล าปาง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.2.2  ศูนย์ควรให้ความส าคัญกับการท างานด้านการ
จัดการความรู้โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินการที่
ชัดเจน  และมีการประเมินงานตามแผนก็จะท าให้
เกิดผลผลิตของศูนย์เพิ่มมากขึ้น 

-  มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
-  มีการท าแผนการจัดการความรู้  
    (KM.) ปี 2551  
-  มีการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้  
    เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” 

 -  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
-  แผนการจัดการความรู้  
    (KM.) ปี 2551  
-  คู่มือการจัดการความรู ้
 

6.2.3  ศูนย์ฯควรสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
กับหน่วยงานภายนอกหรอืสถานศึกษาที่อยู่ภายใน
พื้นที่เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   มีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพกับหน่วยงาน 
   ภายนอก 

  

6.2.4  ส าหรับตัวบง่ช้ีที่ 1.2  ศูนย์ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์โดยเฉพาะผลผลิตที่ 1  การอ านวยการ
บรหิารงานทั่วไปของส านักงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย
หลายตัว  จึงขอเสนอให้มีการปรับลดเป้าหมายตาม
สถานการณ์ส าหรับแผนปีต่อไปมิฉะนั้นจะตกเกณฑอ์ีก 

-   มีการปรับลดเป้าหมายในแผนปฏิบัตริาชการ  
    ประจ าปี 2551ลงตามสถานการณ์ 

 -  รายงานการประเมิน 
   ตนเอง  ประจ าปี 2551 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ    
6.3.1  ศูนย์ฯได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยในประเด็นการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน  เมื่อส่งให้ทาง
มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินและแจ้งผลการ
ประเมินให้ศูนย์ฯทราบเพื่อน าไปพัฒนาปรบัปรุงต่อไป 

   

6.3.2  ศูนย์ฯได้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯประจ าปี  และได้มีการประเมินแผนฯ  
รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีมากส าหรับการประเมินตามแผน  
หน่วยงานอื่นควรท าตาม  ซึ่งไดจ้ัดท าเป็นรปูเล่มไว้
อย่างสมบรูณ์ 
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แผนยกระดบัการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2551 น ามาแก้ไขพัฒนาการประเมินคณุภาพการศกึษา ปี 2552 
องค์ประกอบที ่ จุดเดน่หรือแนวปฏิบัตทิี่ด ี โอกาสพัฒนาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุง การแก้ไขปรับปรุง ปี 2552 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละ
แผนงาน 
ตังบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ์  แผนด าเนิน 
งานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ 

1.มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
   ยุทธศาสตร์เหมือนกันทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อให้ 
  ได้เป้าหมายและทิศทางเหมือนกัน 
 
2.มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่  
    ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
3.ทางศูนย์ได้มีการวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงท า 
   ให้ศูนย์ได้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
    และภัยคุกคาม ซ่ึงทางศูนย์ควรท าอย่าง 
    ต่อเน่ือง เพื่อน าผลจาก SWOT มาปรับ 
    แผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม 
 
 
 
 

1. ควรทบทวนปณิธานว่ายังเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ 
    หากยังไม่เหมาะสมอยู่ต้องให้สมาชิกทราบทั่วกัน(บันทึกหลักฐานด้วย)ถ้า 
   ไม่เหมาะสมต้องมีการก าหนดให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย 
 
2.ควรวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผน เป้าหมายของศูนย์เสนอ 
   มหาวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุโดย 
   กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
3.การระบุหลักฐานอ้างอิงควรตรงกับผลการด าเนินการ  ควรระบุหน้าให้ 
   ชัดเจนศึกษาตัวอย่างจาก SAR มหาวิทยาลัยนานา 
 
 
 
4.ควรมีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนกลยุทธ์และ 
   แผนการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อจักท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 

1.ปณิธานเป็นของ  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    การเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องท าใน 
    ระดับมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดประชุมร่วมกัน 10 ศูนย์ 
    เพื่อวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์ 
    แผน และ เป้าหมายการด าเนินงาน 
    อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
เอกสารอ้างอิงข้อ 2 : หนังสือเชิญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ปี 2552 
– 2556 
3. มีการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับ
แผนกลยุทธ์ร่วมกัน 10 ศูนย์ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 4. หนังสือเชิญเข้าร่วม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2552 
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 5.มีพันธกิจ อนุรักษ์ส่งเสริม ท านุบ ารุง 

    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

5. พันธกิจ อนุรักษ์ส่งเสริมทะนุบ ารุงและภูมิปัญญาท้องถิ่นควรน ามาเขียนให้ 
     สอดคล้องอยู่ใน SAR 
 

5. มีการจัดท าโครงการส่งเสริม 
     ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นร่วมกับนักศึกษา ปี 2552 
เอกสารอ้างอิงข้อ 5:รายงานและภาพ
กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
หลักของการปฎิบัติงานที่
ก าหนด 

1.มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม 
    หน่วยงานต่างๆอย่างชัดเจน 

1.ควรพัฒนาระบบเก็บข้อมูล หลักฐานต่างๆด้วยการจัดท าฐานข้อมูล โดยใช้ 
   คอมพิวเตอร์มาช่วย 
2.ก าหนดการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ มีแผนการติดตามและเร่งรัด 
   ช่วยเหลืองาน โครงการต่างๆบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
3.ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
    หลกั เช่น ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป หรือไม่ กระบวนการด าเนินงานมีจุดอ่อน 
    หรือไม่ 

1.มีการจัดท าฐานข้อมูลโดยใช้ 
    คอมพิวเตอร์ 
2.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ า 
    ปี 2553เพื่อให้งานส าเร็จตาม 
    ก าหนด 
เอกสารอ้างอิงข้อ 2 : แผนปฏิบัติงาน 
ศวน.ล าปาง ประจ าปี 2553 
เอกสารอ้างอิงข้อ 3 มีการจัดตั้ง
คณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
ศวน.ล าปาง ประจ าปี 2552 และ 
2553 เพื่อพัฒนางาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 1.จากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ไม่มีการจัดท าแผนและ 
   กลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินและด าเนินการ 
   ตามแผนอย่างครบถ้วน  ศูนย์วิทยฯล าปางควรมีการจัดท าแผนการพัฒนา 
   ศักยภาพหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานไว้ล่วงหน้า เช่นปี 2552 ศูนย์มีแผนที่จะส่ง 
   หัวหน้าฝ่ายการศึกษาไปอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 1  
   ครั้ง ไปศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 

1.มีการฝึกอบรมหัวหน้างานและ 
    บุคลากรของศวน. 10 ศูนย์ 
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 : หนังสือเชิญ
การเข้าอบรมการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้น าในการบริการ ปี 2552และสมุดใบ
งานการฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนา
สถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

1.มีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรของ 
    ศูนย์ฯแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุน 
    ด้านงบประมาณก็ตาม 

1. ศูนย์ต้องหาจุดเน้นของความรู้ที่ต้องการจะจัดการก่อนว่าเป็นความรู้ใน 
    ประเด็นใด จากน้ันจึงวางแผนที่จะส่งบุคลากรไปอบรมหาความรู้ใน 
    ประเด็นน้ันๆแล้วจึงน ามาจัดวางบนเว็บไซด์  โดยมีการจัดหมวดหมู่ความรู้ 
    และเน่ืองจากศูนย์มีทั้งหมด 10 ศูนย์ หากสามารถท าเป็นเครือข่ายการ 
    จัดการความรู้ร่วมกันก็จะช่วยให้เกิดศูนย์กลางความรู้ที่มีประโยชน์ต่อ 
    บุคลากร 10  ศูนย์ด้วย 
2.  ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และ 
    ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้องกว่าร้อยละ 50 แต่จากหลักฐานที่ 
    พบ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ เป็นแผน 
    ของปี 52 ไม่ใช่ของปี 51 และเป็นการรายงานผลตามแบบฟรอมที่ 
    มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแผนของศูนย์ฯที่วางไว้  อย่างไรก็ 
    ตามเม่ือดูจากแผนงานของศูนย์ฯ(7.3.1(1)) แล้วจะพบว่าศูนย์วางแผนไว้ 
    ทั้งหมด 10 กิจกรรมแต่ท าได้เพียง 4 กิจกรรม ประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงน้อย 
    กว่าร้อยละ 50 

1.มีการจัดท า Website การจัดการ 
    ความรู้ของศวน.ล าปาง 
    เอกสารอ้างอิง CD  
 
 
 
2.ปี 2552 มีการด าเนินการตาม 
    แผนการจัดการความรู้ ร้อยละ 
100 
 เอกสารอ้างอิงข้อ 2 : แบบรายงาน
ผล SAR ปี 2552 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การ
พัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
(หลักฐานอยู่ที่ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

1.ศูนย์พยายามหาความรู้และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงโดยการ
เชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้และน าไปสู่การ
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง มีการน ามา
พัฒนาใช้กับงานของศูนย์ด้วย 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแต่หลักฐาน 
   อ้างอิงเป็นรายงานการประชุมบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
   เรื่องการเตรียมฝึกอบรมและจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงปี 2552 ซ่ึงไม่ใช่ 
   แผนบริหารความเสี่ยง เพราะแผนต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการไว้ 
   ล่วงหน้า ดังน้ันจึงควรมีการจัดท าแผนที่ชัดเจน มีการด าเนินการตามแผน  
   และมีการติดตามประเทินการท างานในแผนด้วยอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
 2. .ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง 
     การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์ฯควรค านึงว่าการวัด 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการและ 
     จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผน 
     บริหารความเสี่ยง ปี 2552 และ  
     2553 
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
รายงานผลบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน(แบบ บสน. 1 , 2) 
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  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยว่าวัดอย่างไร  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ
ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของ
องค์การสู่ระดับบุคคล 

 1.  ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 มีการน าผลการประเมินของการด าเนินงานของ 
    ผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ สามารถใช้หลักฐานการ 
    พิจารณาความดีความชอบประจ าปีมาประกอบ แต่ไม่ใช่หลักฐานรายงาน 
    การประชุมบุคลากรของศูนย์ฯล าปาง ทั้งน้ีได้ปรับคะแนนให้เป็น 3  
    เน่ืองจากได้ขอหลักฐานเพิ่ม เรื่องการพิจารณาความดีความชอบมาประกอบ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.2  ร้อยละของ
บุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 1. บุคลากรของศูนย์ฯล าปาง ควรหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่อยู่ในภูมิภาค 
    ใกล้เคียงกับศูนย์ โดยต้องพยายามหาจากอินเตอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาการขาด 
    งบประมาณ 

1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการ 
    ฝึกอบรมต่างๆผ่าน  
    Teleconference  Webcassting  
    ท าให้บุคลากรศูนย์ไม่ต้องเดินทาง 
    ไปเข้ารับการฝึกอบรม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

 1. ควรมีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
   ทั้งภายในและภายนอก เช่น สร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ฯทั้ง 10 ศูนย์ โดยน า 
   ผลการประเมินหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละศูนย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน 
   และกันหรือสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ฯกับชมรมศิษย์เก่าเพื่อมาปรับปรุง 
   หารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
2. ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯได้รับการอบรมประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง 
   และต่อเน่ือง 

1.มีการสัมมนาเครือข่ายการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา ปี 2553  
    ร่วมกับสถาบันอ่ืน เช่น  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเนชั่น  มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ใน 
    วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2553  
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 : โครงการ
สัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที ่ จุดเดน่หรือแนวปฏิบัตทิี่ด ี โอกาสพัฒนาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุง การแก้ไขปรับปรุง ปี 2552 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับ
ความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1.มีการน าผลการประเมินของปี 2550 มา 
   ปรบัปรุงพัฒนางานในปี 2551เพื่อแก้ไข 
   ข้อบกพร่อง 

1. ควรมีการท าตารางสรุปผลการประเมินปีก่อนๆย้อนหลังมากกว่า 1 ปี เพื่อ 
   น ามาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในปีต่อไป 

1. มีการรวบรวมผลการประเมินการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550 
    และ 2551  เพื่อน ามาพัฒนาการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาในปี  
    2552 
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
ของหน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสาร 
อ้างอิง 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และ 
                    แผนด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.พยายามเขียน SAR ส่วนของผลการด าเนินการตาม 
เกณฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์ เช่น “มีการก าหนด.......”
ควรมีรายงานที่ช้ีให้เห็นกิจกรรมทีท่ า ผู้ท า และผลที่ได้
เพราะเป็นตัวช่วยที่เป็น  Process  และการสร้าง
หลักฐาน 
2. พยายามพัฒนาคุณภาพงานในศูนย์ ฯ ถึงแม้จะมีของ 
มสธ. แต่ก็ต้องน ามาทบทวน เผยแพร่ ปฏิบัติการเป็น
ระยะ  และอาจปรับเพิ่มกลยุทธ์หรือแผนงานทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของศูนย์ ฯ เช่น การวิเคราะห์ความสอด 
คล้องสภาพปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
-  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระบุกจิกรรมและรายละเอียดให้ชัดเจน จัดท า 
   ตารางวิเคราะห์ หลกัฐานให้ชัดเจน 
 
 
- จัดท าตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
  ตัวบ่งช้ีกับพันธกจิ  และวัตถุประสงค์ ใหเ้ป็น 
  ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
- กุมภาพันธ์  2554 
 
 
 
 
- พฤษภาคม  2554 
 

 
 
 
 
 
 



 

34 
 

ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนา 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสาร 
อ้างอิง 

ตัวเบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว 
                    บ่งช้ีของการปฏิบัตงิานที่ก าหนด  
                    (สกอ.12 ก.พ.ร.3.2)  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรพัฒนาแบบฟอร์มเกบ็ข้อมลูงาน/โครงการต่างๆ  
    อย่างเป็นระบบ  
 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.การจัดท าฐานข้อมลูความรู้ทีส่ามารถสืบค้นได้  และ
การส ารองฐานข้อมูลในระบบอื่น ๆ เพื่อป้องกันการสญู
หายของข้อมลู 
ตังบ่งช้ีทีท่ี่ 7.8  มีการน าระบบบรหิารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.7.8) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรให้ความส าคัญในการวิเคราะห์และระบปุัจจัย
เสี่ยงให้รอบด้าน  และครอบคลมุทุกภารกิจของศูนย์ ฯ  

 
 
 
 
- การพัฒนาแบบฟอรม์ติดตามงาน/โครงการ  
  รายงานผล  สรุปผลประเมินงาน/โครงการ  
  หรือจัดท าข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Excel 
 
 
 
-  การใช้โปรแกรมส ารองข้อมลูอัตโนมัติ  และ 
   แผนการจัดการความรู้ให้กบับุคลากร 
 
 
 
- จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปี 2554  
  ให้มีความเช่ือมโยงกันกับผลสรปุ และข้อเสนอ 
  แนะประจ าปี 2553  

 
 
 
 
- มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
- มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
- มกราคม  2554 

 
 
 
 
- แบบฟอร์มการติดตามงานตามที่ได ้
  ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
- การใช้งานในระบบฐานข้อมูลตาม 
  โปรแกรมข้อมูล  และการจัดการ 
  ความรู้ /แผนการจัดการความรู้  
 
 
 
- แผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ  
  ประจ าปี 2554 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนา 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสาร 
อ้างอิง 

องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการ 
ศึกษา  (สกอ.9.1 สมศ.7.1) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศทีส่นับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา  และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคลากร / ศูนย์ ฯ  / มหาวิทยาลัย 
2. มีระบบการส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภายใน 
และภายนอกสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  :  ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.3 สมศ. 7.2  และ
ก.พ.ร. 7) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. มีการน าระบบวงจร (Deming Cycle : PDCA)  มา
ใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือใน 

 
 
 
 
 
-  จัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศ  ให ้
   กับบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง  ให้สอดคล้องการ 
   การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2554 
 
- แผนขยายเครือข่าย  การประกันคุณภาพการ  
  ศึกษา  โดยมุ่งเน้นสถาบันการศึกษา  ทั้ง 
  ภายในและภายนอก  2554 
 
 
 
 
- จัดท าปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ 
  ศูนย์ฯ ประจ าปี 2553 

 
 
 
 
 
-  พฤษภาคม  2554  
 
 
 
- มิถุนายน  2554 
 
 
 
 
 
 
- มกราคม  2554 

 
 
 
 
 
-  การพัฒนาฐานข้อมูล / การฝึกอบรม 
   ของบุคลาการตามหลักสูตร 
 
 
-  เครือข่ายที่ได้ทั้งภายใน และ 
   ภายนอก 
 
 
 
 
 
- ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
  ของศูนย์ฯ ประจ าปี 2553 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
เพ่ือการพัฒนา 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสาร 
อ้างอิง 

การควบคุมและพัฒนาคุณภาพที่มุง่หวัง  ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเน้นการมสี่วนร่วมของทุกงานในศูนย์ ฯ ในการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพ 
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 น ามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2554 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ รายการเอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบที ่1 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนยุทธศาสตร์ 
   ระยะ 5 ปี และน าผลไปใชป้รับปรุงแผนยทุธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
2. ควรใหค้วามส าคญัต่อการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของ 
   แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี   

 
 
 
- มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการ 
  ด าเนินงาน ประจ าป ี2554 และ 
  รายงานการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
  แผนยุทธศาสตร์ของศวน.มสธ. ล าปาง  
  ประจ าป ี2554   

 
 
 
- พ.ย. 2554 

 
 
 
1. รายงานประเมินผลการ 
    ด าเนินงาน ศวน.มสธ. ล าปาง 
    ประจ าป ี2554 
2. รายงานการประเมินผลแผน 
    ยุทธศาสตร์ ศวน.มสธ. ประจ าป ี
    2554 

องค์ประกอบที่  1  
ตัวบ่งชี้ที่  1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. ควรตั้งเป้าหมายใหบ้รรลุ 8 ข้อ ตามตัวบง่ชีท้ี ่
   เก่ียวข้องของสมศ. 
2. ไม่ได้อธิบายการใช้ประโยชน์และการสร้างคุณค่าของระบบ OSS  
   ต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
2. อธิบายการใช้ประโยชน์และสร้าง 
   คุณค่าของระบบ OSS ในรายงานการ 
   ประกันคุณภาพ (SAR) ประจ าป ี2554 

 
 
 
 
 
- มิ.ย. 2555 

 
 
 
 
 
- รายงานการประกันคุณภาพ 
  (SAR) ประจ าป ี2554 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ รายการเอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบที ่7 
ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบรหิารความเส่ียง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรแสดงหลักฐานรายการเอกสารอ้างอิงใหต้รงประเด็นชดัเจน 
   อาทิ หลักฉันทามติเพื่อหาข้อคดิเห็น และข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับ 
   กองทุน มสธ. 12 ป ี
2. ควรจดัท าแผนการด าเนินงานของศวน.มสธ. อย่างเป็นรูปธรรม ใน 
    ลักษณะ Develop Plane ในลักษณะ PDCA ประชาคมต้องมีส่วน 
    ร่วมในการประชุม/วิพากย์( SWOT)ให้เห็นทศิทางที่ชดัเจนเก่ียวกับ 
    การปรับปรุงและพัฒนา 
3. ยังไม่พบหลักฐานสรุปแผนการด าเนินงานและเป้าหมาย ระบบการ 
    ให้บริการนักศึกษาทีส่ามารถบรรลุได้อย่างชดัเจน 
 
4. กระบวนการวิเคราะห ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ 
    เสี่ยง  รวมทั้งยงัไม่ได้ตัง้อยูบ่นพื้นฐานของเกณฑ์การประเมินที่เป็น 
    รูปธรรม 
 
 

 
 
 
1. จัดท ารายงานการประชุมท่ีละเอียด 
   และชดัเจนยิง่ขึ้น 
 
2. มีการแต่งตัง้คณะท างานพฒันางาน 
   ศวน.มสธ. ล าปาง  และมีการประชุม 
   วิเคราะห ์แผนยุทธศาสตร์ แผน 
   ประจ าปี และ SWOT ประจ าปี 2555 
3. สรุปผลการด าเนินงานการให้บริการ  
   ณ จดุเดียว ของศวน.มสธ. ล าปาง  
   ประจ าปี 2554 
4. น าผลการประเมินความเสีย่งที่เป็น 
   ผลกระทบโดยตรงในการจัดซ้ือ/จดั 
   จ้าง โดยวิธีตกลงราคา มาปฏิบตัิให ้
   สอดคล้องกับระเบยีบของ มสธ. โดย 
   ขบวนการตามระบบสามมิต ิ

 
 
 
1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 
 
 
ธ.ค. 2554 
 
 
 
 
 
 
1 ต.ค. 54 -30 ก.ย. 55 

 
 
 
- รายงานการประชุม ประจ าป ี
   2555 
 
- ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา 
  ศวน. มสธ. ล าปาง ปี 2555  
- รายงานการประชุมการวิเคราะห ์ 
   แผนยทุธศาสตร์ แผนประจ าป ี 
   และ SWOT ประจ าปี 2555 
 
 
- การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาตาม  
  ระบบสามมิต ิ
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรพฒันาแนวปฏิบตัิที่ดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    (Best Practice) เช่น การสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่การ 
    ให้บริการการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัอย่าง 
    กว้างขวางและการให้ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. ควรขยายเครือข่ายชุมชนในประเด็นอ่ืนๆท่ีเป็นจดุแขง็ของหน่วยงาน 
   เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของการด าเนินงาน 
 
  

 
 
 
- มีการจัดโครงการบริการวิชาแก่ 
  กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่าย 
  ชุมชนและเครือขา่ยการประชาสัมพันธ ์
  ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น  
1.โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการการ 
   บริการประทับใจ ให้สถานีต ารวจภูธร 
   อ าเภอหา้งฉัตร จ.ล าปาง 
2.โครงการฝึกอบรมการท าวิจัยให ้
   บุคลากร กศน.จงัหวดัน่าน 
3.โครงการถวายความรู้พระสงัฆาธิการ 
  จงัหวดัน่าน 
4.โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกับ 
  นักศึกษา 4 สถาบันจงัหวดัล าปาง 
5.โครงการสัมมนาอาจารยแ์นะแนว 
  การศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 

 
 
 
1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54 

 
 
 
1. เอกสารโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 น ามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2555 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ รายการเอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบที่......1....... 
ตัวบง่ชี้ที่......1.1..., 1.17............ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. อ้างแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554- 
   2558) คลาดเคลื่อนจาก Logic ของการท าแผน คือ แผน 
   ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี จะต้องมาก่อนแผนป ี ดังน้ัน แผนปฏบิัติ 
   ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 จะต้องเกิดขึ้นจาก 
   กรอบของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2553 – 2557) 
2. ไม่พบหลักฐานการก าหนดจุดเน้น / จดุเด่นที่ผ่านความเห็นชอบ 
   จากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
 
 
3. ไม่มีการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ 
   ด าเนินการตามจุดเน้น/จุดเด่น 

 
 
 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง (พ.ศ.2554-2558)  
  เพื่อใหส้อดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ 
  5 ป ีของ มสธ. (พ.ศ.2554-2558)   
 
- มีการน าเสนอจุดเน้นจุดเด่นผ่านการ 
  ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา 
  คร้ังที ่1/2555วันที่ 9 พฤศจิกายน 
  2555 วาระที ่4.2 
- มีการประเมินความพึงพอใจของ 
  บคุลากรที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
  แบบครบวงจร (One Stop Service) 

 
 
 
กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2555 
 
 
 
            เมษายน 2556 

 
 
 
- แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีศวน.มสธ. 
  ล าปาง (พ.ศ.2554-2558) และ 
  แผนยุทธศาสตร์ ประจ าป ี2555 
 
 
- รายงานการประชุมผู้อ านวยการ 
  ศูนย์วิทยพัฒนา คร้ังที่ 1/2555 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 
  4.2 
- สรุปแบบประเมินความพงึพอใจ 
  บคุลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ในการ 
  ให้บริการ OSS  

4. รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เป็น 
   มาตรฐาน และขาดความน่าเชื่อถือ 

- มีการจัดท าแบบประเมินความ 
  พงึพอใจของผู้รับบริการ OSS  
  ร่วมกัน 10 ศวน.  

เมษายน 2556 - รายงานการประชุมผู้อ านวยการ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง คร้ังที ่7/2555  
  วันที่ 18 ธ.ค. 2555 วาระที่ 4.2 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ รายการเอกสารอ้างอิง 
   -แบบสอบถามความพงึพอใจการ 

 ให้บริการแบบครบวงจร  OSS 
องค์ประกอบที.่......3........... 
ตัวบ่งชี้ที่..................... 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ได้จดัท าโดยนักศึกษา 
 
 
 
2.ไม่มีการประเมินความส าเร็จของแผนจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา  

 
 
 
- ปรับแผนกิจกรรมนักศึกษา ปี 2556  
  โดยเน้น PDCA มีการประชมผู้น า 
  ชมรมนักศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือ  
  เพื่อจดัท าแผนกิจกรรมนักศึกษา 
- มีการประเมินผลความส าเร็จของแผน 
  กิจกรรมนักศึกษา ป ี 2555 

 
 
 
- การประชุมผู้น าชมรม   
  นักศึกษาเพื่อวางแผนจัด 
  กิจกรรมชมรมนักศึกษา 
  ร่วมกัน 
- สิ้นปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
- ภาพการประชุม 
- แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
  8 จงัหวดัภาคเหนือ ปี 2556 
 
- สรุปผลความส าเร็จของแผน 
  กิจกรรมนักศึกษา ประจ าป ี2555 

องค์ประกอบที.่......7........... 
ตัวบ่งชี้ที่......7.1............... 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
การรายงานผลการด าเนินงานประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเปน็
รูปธรรม (ตัวบง่ชี้ที ่7.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

 
 
 
- มีการด าเนินงานน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 
 
1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 
2555 

 
 
 
- ภาพภารกิจผู้อ านวยการ 
  ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. ล าปาง 
  ประจ าป ี2555 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเอง ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งน้ี
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน  ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2555 (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2555  
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินครั้งน้ีจึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2555   มีดังน้ี 
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการด าเนินการ 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

- รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีงบประมาณ 2555 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง 
    กับนโยบายของสถาบันโดยการมี 
    ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
    และได้รับความเห็นชอบจากสภา 
    สถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ 
    ปรัชญาหรือปณิธานและ 
    พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน 
    สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม 
    สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา  ระยะ 
    ยาว 15 ปี ฉบับที่2 (พ.ศ. 2551 –  
    2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
    ระดับอุดมศึกษาฉบับ 10 
    (พ.ศ. 2551 - 2554) 

-  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ได้มีการจดัท าแผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) 2 ขั้นตอน   
    คือ 
    ขั้นตอนที่ 1  มีการประชุมศูนย์วิทยพฒันาร่วมกัน 10 ศูนย์ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
    ภายในหน่วยงานโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา 10  
    ศูนย์และรองอธิการบดีฝา่ยบริการการศึกษา  ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า  

    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ร่วม 10 ศูนย์ เม่ือวันที่ 9-10 มีนาคม 2553  

    ณ ห้องประชุม 2605 มสธ.นนทบุรี  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกลา่วสอดคล้องกับแผน 
    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการยึดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
    กลยุทธ์(ยุทธศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สอดคล้องกับสภา 
    สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2565)  
    และแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2551 – 2554) เพื่อเป็นเป้าหมายในการ 
    จัดท าแผนกลยุทธ์(ยุทธศาสตร์)ของศวน.มสธ.ล าปาง  

    ขั้นตอนที่ 2  มีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 10 ศูนย์ (พ.ศ. 2554 –  
   2558)  ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(พ.ศ. 2554 – 2558) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
    ในการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 26 เมษายน  
    2553  วาระที่ 1.1  และ 1.2 

- ศวน. มสธ.ลป. 1.1-1(1)  แผน 
  ยุทธศาสตร์ร่วมศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ 
  (พ.ศ 2554 – 2558) 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.1-1(2)  บันทึกขอ 
   อนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า  
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ร่วม 
   10 ศูนย์ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554  
   ณ ห้องประชุม 5209   มสธ.นนทบุรี 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.1-1(3)  แผน 
   ปฏิบตัิราชการประจ าปี 2555  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.1-1(4)  ยุทธศาสตร์ศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     โดยแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีร่วมกัน 10 ศูนย ์   
-  มีการจัดท าแผนประจ าป ี2555 ของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง  โดยสอดคล้องกับ 
   แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี   

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ 
    สถาบันไปสู่หน่วยงานภายใน 

-  มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุงของศูนย ์
    วิทยพฒันา  มสธ. ล าปาง สู่บุคลากรทุกคน โดยมีการประชุมบุคลากร ศูนย์วิทยพฒันา  
    มสธ. ล าปาง  คร้ังที ่ 8/2553 วันที่ 14 ก.ย. 2553 วาระที่ 3.4 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1.1-2(1)  รายงานการ 
   ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
   ล าปาง  ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25  
   เมษายน 2555  วาระที่ 3.1 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง 
   กับพันธกิจของหน่วยงาน ดังน้ี 
    - การบริการการเรียนการสอน 
    - การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
    - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ /  
      โครงการ / กิจกรรมต่างๆ 
 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี โดยจัดท าแผนที ่
   ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
   (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  และ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
   โดยมีการก าหนดเป้าหมาย (Target) และ ตัวบงชี้ (KPI) เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

   ตามแผนครบทุกภารกิจ ประจ าปี 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่าย 
   บริการการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงาน เช่น 
       -  การบริการการเรียนการสอน 
       -  การบริการวิชาการแก่สังคม 
       -  การทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
      -  แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-3(1) แผนที่ 
  ยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-3(2) แผนปฏิบัติ 
  ราชการประจ าปี  2555 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-3(3) ค ารับรองการ 
  ปฏิบัตริาชการ 2555 รอบ 12 เดือน 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-3(4) วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์ศวน.มสธ. 
  ล าปาง ประจ าปี 2554 - 2558 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-3(5) การติดตามผล 
  แผนการด าเนินงานศูนย์วิทยพัฒนา  
  มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์   
   แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า 
   เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด 
   ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
   แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี 

-  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง โดยก าหนด 
   ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งก าหนด 
   โครงการยุทธศาสตร์  และมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
   (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
   ล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และโครงการตามยุทธศาสตร์  ลงในสมุดพก KPI  
   ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ 
   ตดิตามความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้ 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1.1-4(4)  สมุดพก KPI  
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปี  
   2555  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี ตามข้อ 3 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และ ค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการ รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือนต่อมหาวิทยาลัย และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ประจ าปี 2555 ตามที่ก าหนดไว้ 

 - ศวน.มสธ.ลป. 1.1-5(1)  รายงาน 
   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555   
   รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-5(2) รายงานการ  
  ปฏิบัติงานประจ าปี 2555  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม 
   ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ 
   รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

-  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทย 
   พัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 3 คร้ัง โดยการก าหนด 
   ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไว้เป็นส่วนหน่ึงของค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   ทั้งน้ีมีการให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางไป 
   รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน  
   ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับ 
   ดูแล ดังน้ี 
  รอบ 6 เดือน  เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2555       

             รอบ 9 เดือน  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2555   
            รอบ 12 เดือน เม่ือวันที ่25 กันยายน 2555    

- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-6(1)  บันทึกให้ผู้อ านวยการ 
  รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
   2555  รอบ 6 เดือน 
 - ศวน.มสธ.ลป. 1.1-6(2)  บันทึกให้ 
   ผู้อ านวยการรายงานค ารับรองการปฏิบัติ    
   ราชการ ประจ าปี 2555  รอบ 9 เดือน 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-6(3)  บันทึกให้ผู้อ านวยการ 
  รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
  ประจ าปี 2555  รอบ 12 เดือน 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
    ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี 
    ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร 
    และที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ 
    พิจารณา 

-  เม่ือได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ระยะ 5  
   ป ี(แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   มาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   จึงได้มีการ 
   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ีและผลการปฏิบัติงานตาม 
   แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทย 
   พัฒนา มสธ.ล าปาง เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-7(1) สรุปผลการด าเนินงาน 
  ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-7(2)  รายงานผลการ 
  ด าเนินงานประจ าปี 2555 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.1-7(3)  บันทึกส่งผลการ 
  ด าเนินงานประจ าปี 2555 ต่อรองอธิการบดีฝ่าย 
  บริการการศึกษา 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
   และข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหาร 
   หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ  
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 

 - มีการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 7/2555  วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม  
   1608 มสธ.นนทบุรี วาระที่ 4.1  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 
   ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เพื่อน าผลการประชุมมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปี 2556  
 

- ศวน.มสธ.ลป.1.1-8(1)  รายงานการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  ครั้งที่  7/2555 
  วาระ 4.1 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน    :                                   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
  ผลการประเมิน    :           

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  
 

4 
ผลการด าเนินงาน 8 ข้อ 5 

                                                             * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.17 (สมศ. 17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555  (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้อง กับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก / 
ศูนย์วิทยพัฒนา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

1.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ก าหนดกลยุทธ์(ยุทธศาสตร์)การปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับ 
     จุดเน้น/จดุเด่น หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง คือ  การ 
    ให้บริการนักศึกษาและประชาชนแบบครบวงจร ณ  จุดเดียว (One Stop Service :  

    OSS) โดยจดุเน้น / จุดเด่นดงักล่าวมีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์  พันธกิจ และแผน 
    ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ระยะ 5 ป ีฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554- 2558)  และแผน 
    ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าป ี2555 ด้านการให้บริการการศึกษา   
            ศวน.มสธ.ล าปาง มีการให้บริการนักศึกษาและประชาชนแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  
    (One Stop Service : OSS) ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง และ การให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่  
    ซ่ึงเป็นจุดเน้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ ศวน.มสธ.10 แห่ง ที่เน้น 
    วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การให้บริการการศึกษาที่เป็นเลิศแก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน” การ 
    ก าหนดอัตลักษณ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เรื่อง การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  
    (OSS) ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล  โดยมีการประชุม 
    ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา สัญจร  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 
    โรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร  วาระที่ 4.2  เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี  
    2554  ที่ประชุมมีมติ ยืนยันการใช้อัตลักษณ์ “การให้บริการแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา”  
    ในปี 2555 และได้ระบุในประกาศการก าหนดอัตลักษณ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ในการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา  องค์ประกอบที่  1.17       
 

- ศวน.มสธ.ลป. 1.17-1(1) แผน 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
  ล าปาง  ประจ าปี 2555   
- ศวน.มสธ.ลป. 1.17-1(2)  
  รายงานการประชุมผู้อ านวยการ 
  ศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2555  
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 วาระที่  
  4.2 
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      ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

-  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยมีการ 
   ถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ีฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558)ของศวน.มสธ.  
   ล าปาง  สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมใน 
   การด าเนินการในแต่ละแผนไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  รับผิดชอบการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  โดยมีผู้อ านวยการ 
   ศวน.มสธ. ล าปางก ากับดูแล และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยยึดถือเป็นงานหลักในการให้บริการ 
   นักศึกษาประชาชน 
          มีการจัดท ามาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) ที่ศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ 
   ยดึถือปฏิบัติร่วมกัน  ทั้งการให้บริการในศวน.มสธ.ล าปาง และการให้บริการเคลื่อนที่  โดยบุคลากร 
   ของศวน.มสธ.ล าปางไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
1. มีการให้บริการ 
   แบบครบวงจร 
   ณ จุดเดียว  
   (OSS) 

1.1 จัดท ามาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  
1.2 มีการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) ที่ศวน.มสธ. 
     ล าปาง โดยบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     สามารถให้บริการ   
1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ให้บริการแบบครบวงจร 
     ณ จุดเดียว(OSS) ที่ศวน.มสธ.ล าปาง และเคลื่อนที่ โดยมี 
     ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ระดับ 4) 

 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-2(1) มาตรฐานการ 
   ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 
   (OSS)  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-2(2) ตารางการ 
   ให้บริการรับสมัครนักศึกษาและบริการ 
   OSS เคลื่อนที่ของบุคลากร ศวน.มสธ. 
   ล าปาง ภาค1และ 2/2555 
- ศวน.มสธ.ลป. 1.17-2(3) โครงการ 
   พัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจร   
   ตามแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์วิทยพัฒนา  5 ปี   

   (2554-2558) 
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  ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก / ศูนย์
วิทยพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

-  มีการประชุมเพื่อจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการแบบครบวงจร ร่วมกัน 10 ศูนย์  
   เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 
-  มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุด เดียว (OSS) ของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/ จุดเด่น  โดยมีการรายงานในค ารับรองการ 
   ปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 รอบ 12 เดือน  พบว่าความคิดเห็นของผู้รับบริการแบบครบวงจร ณ  
   จุดเดียว (OSS) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการ OSS ของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  อยู่ในระดับ ร้อยละ 87.4  มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.37 
   จากคะแนนเต็ม 5 
- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ต่อการให้บริการแบบครบวงจร 
  (OSS) พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจระบบการให้บริการแบบครบวงจร (OSS) ในระดับ ร้อยละ 91.8 
  มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-3(1) รายงานการ 
   ประชุมผู้อ านวยการศวน. ครั้งที่ 7/2555 
   วันที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.3 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-3(2) ระดับคะแนนการ 
   ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการของ 
   ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-3(3) ระดับคะแนนการ 
   ประเมินความพึงพอใจบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
   ของ ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555 

4.  ผลการด าเนินงานบรรลตุามจดุเน้น 
จุดเด่น หรือความเชีย่วชาญเฉพาะ
ของส านัก / ศูนย์วิทยพัฒนาและ
เกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสงัคม 

 

-  จากการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) ของศูนย์ 

   วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/ จุดเด่น หรือความเขี่ยวชาญเฉพาะของ 
    หน่วยงานและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น  
            การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การน างานที่ 
   ให้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน  ในลักษณะที่ส่งต่อ 
   งานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว  โดยมี 
   จุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 
   ประโยชน์ของการให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จดุเดียว One Stop Service ต่อ 
    สังคม  คือ              

- ศวน.มสธ.ลป. 1.17-4(1) ประโยชน์ของการ 
  ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One  
  Stop  Service ต่อสังคม   
-  ศวน.มสธ.ลป. 1.17-4(2) รายชื่อผู้รับบริการ 
   OSS ณ ศวน.มสธ.ล าปาง 
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  ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. เพิ่มความรวดเร็วในติดต่อ  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
       2.  เพิ่มความสะดวกในการติดต่องานและธุรกิจต่างๆ  
       3.  เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการได้ 
            สะดวก 
       4. เพิ่มความชัดเจนในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและ 
          เบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุดเดียว  ประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่าย 
       5. ลดการเลือกปฏิบัติ  ได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกัน 
       6. เป็นการบริการที่รวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง  ตามนโยบายการให้บริการที่ 
          ประทับใจของข้าราชการไทย 
      7.  ประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ เช่น งบประมาณบุคลากร ทรัพยากร 
          และ เวลาของประเทศ 
      8. มีการให้บริการเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการมากที่สุด 
          ตามนโยบายรัฐ 
      9. ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
     10.  การได้รับการบริการที่รวดเร็วและทันสมัย จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     11.  สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้ มสธ. 

 

5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเ น้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

    
  ( ข้อน้ีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งว่าต้องเป็นเกียรติบัตรหรือรางวัลจากระดับจังหวัด 
    กระทรวง  หรือ ประเทศเท่าน้ัน  ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่  จะได้คะแนนที่ระดับ 4 ) 
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เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

                    *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

- รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่ง เสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งช าติ  โดยแต่ละ ศูนย์ ต้ อง จัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ครอบคลุม อย่างน้อย 3 ประเด็นใน 5 
ประเด็นจากประเด็นดังต่อไปน้ี 

 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด้านความรู้ 
 - ด้านทักษะทางปัญญา 
 -  ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระห ว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 -  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                        ล าปาง มีการจัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สง่เสริม 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา             4 ประเด็นใ   
    5                    ดังต่อไปน้ี 

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมน าชีวิต สุขกายสบายจติ 
คิดอาสา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยล์ าปาง และมหาวิทยาลยัเนชั่นล าปาง 
วันที่  2 มิถุนายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 

2)  ด้านความรู้   มีการจดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  เพื่อเสริมความรู้  ความ
ม่ันใจให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบของชมรมนักศึกษา จงัหวดัล าปางและ
แม่ฮ่องสอน 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา โครงการฝึกอบรมการท าวิจัย วันที่ 2-3  กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน จงัหวดัล าพูน  

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  มีการจัดกิจกรรมโครงการ 
     สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือ ฝึกความรับผิดชอบ  ความเป็นผู้น า  
     และการช่วยเหลือกันของชมรมนักศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือ 

-   ศวน.มสธ.ลป. 3.2-1(1)     แผ      
                                   . 
    ล าปางตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ  
               2556 
-   ศวน.มสธ.ลป. 3.2-1(2) ภาพกิจกรรม 
    โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการ 
    คณุธรรมน าชีวิต สุขกายสบายจติ คิดอาสา 
-   ศวน.มสธ.ลป. 3.2-1(3) ภาพกิจกรรม 
    โครงการด้านความรู้ เตรียมความพร้อม 
    ก่อนสอบ 

-   ศวน.มสธ.ลป. 3.2-1(4) ภาพกิจกรรม 
    โครงการทักษะทางปัญญา ฝึกอบรมการ 
    ท าวิจัย 

-   ศวน.มสธ.ลป. 3.2-1(5) ภาพกิจกรรม 
    โครงการสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา 2556 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ 

    นักศึกษา  
 

-                      ล าปาง มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทของนักศึกษา 
   กับการประกันคุณภาพการศึกษาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
   จัดโครงการร่วมนักศึกษา 3 สถาบันการศึกษา  คือ ชมรมนักศึกษา มสธ. ล าปาง   
   นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง  และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง 
    ใน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 
    นักศึกษา มสธ. ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใน พื้นที่ คุณธรรมน าชีวิต สุขกายสบายจิต  
    คิดอาสา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
    เม่ือวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2556 โดยมีการสอดแทรกให้ความรู้เก่ียวบทบาทของ 
    นักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เร่ืองการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา 
    สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 
           รวมทั้งมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 
    2556)เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา รวมทั้งน าระบบ หรือกระบวนการประกันคุณภาพไปปรับใช้ใน 
   ทุกกิจกรรม / โครงการของนักศึกษา   

-  ศวน.มสธ. 3.2-2(1) สรุปโครงการ 
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ระหว่างนักศึกษา มสธ.  
   ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในพื้นที่ คุณธรรมน า 
   ชีวิต สุขกายสบายจติคิดอาสา  
    ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 
 
-  ศวน.มสธ. 3.2-2(2) บันทึกลงนาม 
   ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาของนักศึกษา ปี 2554 - 2556 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละศูนย์ต้องมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 2 ใน 5 ประเภท 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี  

 - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่ ง เส ริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล้อม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 

 - กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ
 วัฒนธรรม 

 

                    ล าปาง จัดให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีน า 
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการ โดยนักศึกษา 2 ใน  
5 ประเภท จากกิจกรรมดงัน้ี 

1. กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม สนับสนุนให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือ
สังคม มีความเสยีสละ รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ และสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ อาท ิ
- โครงการร่วมกับ 3  สถาบันการศึกษา คือ ชมรมนักศึกษา มสธ.ล าปาง  

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง  และมหาวิทยาลยัเนชั่นล าปาง จดักิจกรรม
โครงการร่วมปลุกต้นไม้บริเวณทางขึ้นอุโบสถวดัถ้ าผากล้วย อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2556 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  สนับสนุนให้นักศึกษาตระหนัก และเห็น 
     คุณคา่ของการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะดนตรีพื้นเมืองล้านนาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
     ภาคเหนือ  โดยจดักิจกรรม 
     -   โครงการคุณธรรมน าชีวติ สุขกายสบายจติ คิดอาสา ร่วม 3 สถาบันการศึกษา คือ  
         ชมรมนักศึกษา มสธ. ล าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนูย์ล าปาง   
         มหาวิทยาลยัเนชั่นล าปาง ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ล าปาง วันที่ 2 มิถุนายน  
         2556 

 -  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-3(1)  ภาพกิจกรรม 
    บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-3(2) ภาพกิจกรรม 
   ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง 
      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน 
      สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี 
      กิจกรรมร่วมกัน 

-                      ล าปางมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
   ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  โดย มีการจดักิจกรรมร่วมกัน 
   ระหว่างนักศึกษาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกป ี และมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 
   สถาบันการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-4(1)  MOU การ 
   ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
   การศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา (ปี 2553 - 2557) 

5.  มีการประเมินความส าเร็จตาม 
    วตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม 
    พฒันานักศึกษา 
 

-                      ล าปางมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด 
   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 

1. มีการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อน าผลการ 
     ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป 
2. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ e-Performance ประจ าปี 

2556 รอบ 9  เดือน  ข้อ 8  ระดับความส าเร็จของการมีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา(สกอ.3.2) 

 
 

-  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-5(1) สรุปผล 
   วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ 
   สถาบันอ่ืน  
-  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-5(2) สรุปผล 
   วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ 
   สถาบันอ่ืน  
-  ศวน.มสธ.ลป. 3.2-5(3)  รายงานผล 
   การด าเนินงานผ่านe-Performance 
   ประจ าปี 2555 รอบ 9 เดือน (ข้อ 8)  

6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
     แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อ 
     พัฒนานักศึกษา 

-                      ล าปางมีการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา 
   นักศึกษาและมีการเสนอผลให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 
   หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

-  ศวน.มสธ.ลป.  3.2-6(1) สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   ชมรมนักศึกษา ปี 2556 
-  ศวน.มสธ.ลป.  3.2-6(2) แผนกิจกรรมนักศึกษา  
   ป ี2557 
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เกณฑ์การประเมิน                                       

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
ผลการประเมิน                                      

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ     4 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 

                                                             * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 องคประกอบท่ี 7.1   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
- รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีการศึกษา 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วน   
 
 
 

-  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางปฏิบัติหน้าที่ 
   ตามที่  กฎหมายก าหนดในด้านต่างๆ  ดังน้ี 
     1. ด้านแผนงาน  

วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.  
ล าปาง  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน  
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม  
เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน 

    2.  ด้านบรหิารงาน 
ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตามให้ค าแนะน า 
วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
ล าปางร         แ                    ใ                 แ  การปร      
คณะ                                    แ        
 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการบริหารศวน.มสธ.ล าปาง  
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-1(2  )สมุดพก KPI ประจ าปี 
   2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-1 (3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
   (พ.ศ. 2554 -2558) และแผนประจ าปี 2555 ของ  
   ศวน.มสธ.ล าปาง 
 
 
-   ศวน.มสธ. ลป. 7.1-1 (4) รายงานค ารับรองการ 
    ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 รอบ 12 เดือน 
    บนระบบ  e–Performance ประจ าปี 2555 
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3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย 
         เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ 
         ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางก าหนดไว้ครบทุภารกิจ โดยรายงานไว้ใน 
         ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ของศวน.มสธ.ล าปาง  

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-1 (5) รายงานการ 
   ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2555 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-1 (6) รายงานผล 
   การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2555  ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ 
   หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ 
   ทางการด าเนินงาน และสามารถ 
   ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี 
   ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  
   มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน 
   การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
 
 
 
 

-  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางมีวิสัยทัศน์ ก าหนด 
   ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน  
   ซ่ึงมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดย 
   แต่งตั้ง และมอบหมายให้เป็นคณะท างานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และน าผลการ 
   ด าเนินงานของคณะท างาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางได้ 
   รับทราบข้อมูล ข่าวสารร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงาน 
   ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
        นอกจากน้ี ยังได้น าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ 
    ปฏิบัติราชการ ซ่ึงบันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    และ แจ้งผลให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมของศูนย์วิทย 
    พัฒนา มสธ.ล าปาง 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-2(1)  รายงานการ 
   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศวน.มสธ.ล าปาง 
   ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2555 
   วาระที่ 2.1 และ 2.2 
-   ศวน.มสธ.ลป. 7.1-2 (2)ค าสั่งแต่งตั้ง 
    คณะท างานต่างๆ ของศวน.มสธ. 
    ล าปาง ประจ าปี 2554 
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-  ส่งเสริมให้บุคลากรบุคลากรทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ICT และ ใช้ 
   ข้อมูลสารสนเทศภายใน / ภายนอกเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 

-  ศวน.มสธ.ลป 7.1-2(3) สารบัญ 
   อิเล็กทรอนิกส์ และ Website  
   ศวน.มสธ.ล าปาง 

3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ 
    หน่วยงานมีการก ากับ ติดตามและ 
    ประเมินผลการด าเนินงานตามที่ 
    มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร 
    แผนและผลการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานไป ยังบุคลากรใน 
    หน่วยงาน 
 

-  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศุนยืวิทยพัฒนา มสธ.ล าปางมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย ดังน้ี 

1. ระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามใน  
    ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา โดยใช้ระบบ  
    e-Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน 

   2.  ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน 
        ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การ 
        ประเมินผลเพื่อการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการก ากับ  
        ตดิตามและประเมินผล 
         
-  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลให้บุคลากรรับทราบ  ด าเนินการ 
   และรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย 
 

 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 7.1-3(1) รายงาน 
  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
  e-Performance ปี 2555 
- ศวน.มสธ.ลป. 7.1-3(2) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการและ รายงานการ 
  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-3(3) รายงานผล 
   การด าเนินงานในค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการควบคุมภายในและบริหาร 
    ความเสี่ยง ประจ าปี 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-3(5) รายงานผลการ 
   ปฏิบตัิงาน ประจ าปี 2555 
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4.  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ 
    หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรใน 
    หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร 
    จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ 
    บุคลากรตามความเหมาะสม 

-   ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง สนับสนุนให้ 
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ 
บุคลากรตามความเหมาะสม เช่น  ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ า 
ทุกเดือน เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากร 
น าเสนอความคิดเห็น  

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-4(1)  ตัวอย่าง 
   เอกสารการสั่งการ 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-4(2)  รายงาน 
   การประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง 
   ประจ าปี 2555 

5.  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ 
    หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และ 
    ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ 
    สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 
 

-    ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางส่งเสริมและ 
     พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของเต็มตามศักยภาพ 
     มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ทักษะ 
     และประสบการณ์  พัฒนาในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
-   สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ (KM.) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ 
    ประสบการณ์บุคลากรในหน่วยงาน 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-5(1)  ตารางการ 
   การฝึกอบรมของบุคลากร ประจ าปี  
   2555 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-5(2) รายงานการจัดการ 
   ความรู้ ประจ าปี 2555 

6.  ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ 
    หน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก 
    ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ  โดย 
    ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ 
    ผู้มีส่วนได้เสีย 

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

1. หลักประสิทธิผล    
       มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดย 
       ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-6 (1) รายงานการ 
   ประชุมของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี  
   2555 
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 2. หลักประสิทธิภาพ 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม 
ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการ 
พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ  ซ่ึงเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ 
มีประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ 
ของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

5. หลักความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่างๆ ของ 
        หน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น 
        เงินเดือน 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-6 (2) รายงานการ 
   เข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  
   ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-6 (3) รายงานผล 
   การปฏบิัติราชการตามค ารับรองฯ บน 
   ระบบ e –performance ประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.1-6 (4)รายงานผล 
   การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.7.1-6 (5) เว็บไซต์ 
    ศวน.มสธ.ล าปาง 
-  ศวน.มสธ.7.1-6(6) รายงานผลการ 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ประจ าปี  2555  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     
 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

9. หลักความเสมอภาค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว 
ปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน 
แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง 

  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมี 
        ฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ในการ 
        ประชุมของหน่วยงาน   

-  ศวน.มสธ.7.1-6(7) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะท างาน ประจ าปี 2555และ 
   ตัวอย่างหนังสือมอบหมายงาน 
-  ศวน.มสธ.7.1-6(8) เอกสารการจัดซ้ือ 
   จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศวน.มสธ. 
   ล าปาง ประจ าปี 2555 
-  ศวน.มสธ.7.1-6(9) รายงานการ 
   ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง  
   ประจ าปี 2555 
 
 

7.  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ 
    บริหารงานของหน่วยงานและ 
    ผู้บริหารหน่วยงานน าผลการ 
    ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
    อย่างเป็นรูปธรรม 
 

    มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร 
    หน่วยงาน  โดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ต่อรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติ 
ราชการฯ ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 
เดือน  
 

- ศวน.มสธ.ลป. 7.1-7(1) รายงานผล 
  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6  
  เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- ศวน.มสธ.ลป. 7.1-7(2) ภาพกิจกรรม  
  ปี 2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 

-   ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ล าปางได้น าผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติ 
    ราชการ ประจ าปี 2555  มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์วิทย 
    พัฒนา มสธ.ล าปาง   
 
-   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานของ ศวน.มสธ.ล าปาง  พบว่า 
    บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 95.2  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76  
    จากคะแนน 5 
 

- ศวน.มสธ. 7.1-7(3) การประเมิน 
  คะแนนความส าเร็จของตัวชี้วัด”ระดับ 
  ประสิทธิภาพของผู้บริหารในการ 
  แก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ” 
-  ศวน.มสธ. 7.1-7(4) สรุปแบบประเมินความ 
   พึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมิน                                       

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน                                      

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  4 
ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 5 

                                                             * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องคประกอบที ่7  :   การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2      :   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
- รอบปีที่ใชน้ับผลงาน  ปกีารศกึษา 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ 
    เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ 
    สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
    หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ  
    อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555 
 
 
-   มีการจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ (KM.) ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2554 - 2558) 
-   มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2555  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
    ของบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  ในการด าเนินงานจัดการความรู้ ตามกรอบ 
    กิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
-   มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 3 ครั้ง โดยมีผู้อ านวยการ  กรรมการ  
    และผู้เก่ียวข้องของศวน.มสธ. ล าปาง  โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย 
    การจัดการความรู้(KM.) ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ์ของ 
    ศวน. มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555และสรุปการจัดการความรู้ ปี 2555  
-   คณะกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีมติก าหนด 
    ประเด็นความรู้ ประจ าปี 2555  เรื่อง “การสร้างแบบสอบถาม Online เพื่อ 
    งานบริการการศึกษา” โดยเน้นการพัฒนางานด้านให้บริการการศึกษาของ 
    ศวน.มสธ. ล าปาง  
         เน่ืองจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ดูแลรับผิดชอบการให้บริการนักศึกษา  

1.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการจัดการความรู้ ของ 
   ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2555  
2.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(2)  แผนงานการ 
   จัดการความรู้ (KM.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
   2554-2558)  
3.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(3) แผน KM. 
  ประจ าปี 2555 ของศวน.มสธ. ล าปาง 
4.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(4) รายงานการ 
   ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  
   ประจ าปี 2555  ครั้งที่ 1 – 3 
5.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(5) รายงานการ 
   ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  
   ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12 มีนาคม  
   2555 วาระที่ 2  
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ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การด าเนินงานต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ 
   ผู้รับบริการ  แต่เน่ืองจาก มสธ. มีระบบการศึกษาทางไกลโดยนักศึกษาไม่ต้องเข้า 
   ชั้นเรียน  ดังน้ันจึงไม่สามารถแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาได้ เช่น  
   แบบสอบถามความพึงพอใจรายการวิทยุของศวน.มสธ.ล าปาง  การวัดผลการ 
   ประชาสัมพันธ์ของ ศวน.มสธ.ล าปาง ฯลฯ  ดังน้ันการฝึกอบรมการออก 
   แบบสอบถาม Online เพื่อการบริการการศึกษาให้กับบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง 
   เพื่อน าความรู้ไปใช้สร้างแบบสอบถาม Online ใน Website ของศวน.มสธ.ล าปาง 
   จะสะดวก  รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายนักศึกษา ประชาชนสามารถตอบแบบสอบถาม  
   Online ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที  และศวน.มสธ.ล าปาง สามารถน าแบบสอบถาม 
   มาใช้พัฒนางานให้บริการของศวน.มสธ.ล าปางได้อย่างดี 
         โดยประเด็นความรู้น้ี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ 
   มหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ดังน้ี  
   “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการแกน่ักศึกษาและประชาชน และสร้างเครือข่าย 
   การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” 
   -  วิสัยทัศน์ (vision) “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการแก่นักศึกษา ประชาชน”   
   -  พันธกิจ (Mission) ข้อที่ 1  “การบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน”   
   -  ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategy) ของ มสธ. “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
      การศึกษา” 
   -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategy)ของ ศวน.มสธ.ล าปาง “การพัฒนาคุณภาพการ 
      ให้บริการการศึกษาและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

6.ศวน.มสธ.ลป 7.2-1(6)   วิสัยทัศน์  
   พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของศวน. มสธ. 
   ล าปาง 
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ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
   พัฒนาความรู้และทักษะ  ให้ 
   สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ 
   ก าหนด ใน ข้อ 1 

-   มีการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และกลุ่มเป้าหมาย  ปี 2555 เรื่อง “การ 
    สร้างแบบสอบถาม Online เพื่องานบริการการศึกษา” โดยมีการก าหนด 
    กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  จ านวน 10 คน  เพื่อให้บุคลากรมี 
    ความรู้ ทักษะในการ “การสร้างแบบสอบถาม Online เพื่องานบริการ 
    การศึกษา” และ Talent People คือ นายวีรพร  ปานโชติ  นักวิชาการ 
    คอมพิวเตอร์ช านาญการ ของศวน.มสธ.ล าปาง 

1.ศวน.มสธ.ลป 7.2-2(1)  รายงานการ 
  ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่  
  2/2555 วันที่ 2/2555 วาระที่ 1 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    จากความรู้ ทักษะของผู้มี 
    ประสบการณ์ตรง (Tacit  
    Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ 
    ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน 
    ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 

    กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 -   มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถาม 
    Online เพื่องานบริการการศึกษา”  ให้บุคลากรของศวน.มสธ.ล าปาง เม่ือ 
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสมุด ศวน.มสธ. ล าปางจากความรู้ ทักษะของ 
    ผูมี้ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) คือ นายวีรพร  ปานโชติ นักวิชาการ 
    คอมพิวเตอร์ ของศวน.มสธ.ล าปาง  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ 
    ต้องการ  เผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
    วิธีการ คือ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง 
    (กลุ่มเป้าหมาย) จ านวน 10 คนและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 5 คน 
    เป็นเวลา 1 วัน เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องสมุดศวน.มสธ. ล าปาง โดย 
    มีนายวีรพร  ปานโชติ เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรของศวน.มสธ. ล าปางทุกคนมี 
    ความรู้  ทักษะ และความช านาญในการสร้างแบบสอบถาม Onlineเพื่องาน 
    บริการการศึกษา” 
-   มีการสรุปเน้ือหาประเด็นความรู้การฝึกอบรม “การสร้างแบบสอบถาม Online 
    เพื่องานบริการการศึกษา” เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเน้ือหา เทคนิควิธีให้กับ 
    บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง และฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดทักษะ 

1.ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(1)  ใบลงลายมือชื่อ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “การสร้าง 
   แบบสอบถาม Online เพื่องานบริการ 
   การศึกษา”  
2.ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(2)  ภาพกิจกรรมการ 
  ฝึกอบรม  
3. ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(3)  เอกสาร 
  ประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “การสร้าง 
   แบบสอบถาม Online เพื่องานบริการ 
   การศึกษา”  
 
 
4.ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(4)  สรุปประเด็น 
   ความรู้ เรื่อง“การสร้างแบบสอบถาม  
   Online เพื่องานบริการการศึกษา” 
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ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     และความช านาญในการสร้างแบบสอบถาม Online เพื่อน ามาใช้พัฒนา 
    งานบริการการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 
-   มีการวัดและประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง  
    “การสร้างแบบสอบถาม Online เพื่องานบริการการศึกษา”ของผู้เข้ารับ 
    การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน จ านวน 10 คน  และหน่วยงานภายนอก  
    จ านวน 5 คน  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรม  และเป็นแนวทางการ 
    พัฒนาการฝึกอบรมในครั้งต่อไป   

-   สรุปผลความพึงพอใจบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีความพึงพอใจ ระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66  คิดเป็นร้อยละ 93.2  

-  สรุปผลความพึงพอใจบุคลากรภายนอกจ านวน 5 คน มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.8      

5. ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(5) สรุป 
   แบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากร 
   ศวน.มสธ.ล าปางที่เข้ารับการฝึกอบรม  
   “การสร้างแบบสอบถาม Online เพื่องาน 
   บริการการศึกษา” 
6.ศวน.มสธ.ลป 7.2-3(6) สรุป 
   แบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากร 
   ภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรม “การสร้าง 
   แบบสอบถาม Online เพื่องานบริการ 
   การศึกษา” 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น 
     ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ 
     ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ 
     เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ 
     จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ 
     ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

-  มีการรวบรวมและสรุปประเด็นความรู้ที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นคู่มือการจัดการ 
   ความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เรื่อง “การสร้างแบบสอบถาม 
   Online เพื่องานบริการการศึกษา” ประจ าปี 2555  ให้กับบุคลากร 
   ศวน.มสธ.ล าปางกลุ่มเป้าหมายทุกคน  น าไปศึกษาและใช้พัฒนางานในหน้าที่ 
   ในการให้บริการนักศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
-  มีการเผยแพร่ โดยมีหน่วยงานภายนอก และประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรม   
   ณ ศวน.มสธ. ล าปาง เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ร่วมกัน จ านวน 5 คน 
 

1. ศวน.มสธ.ลป 7.2-4(1)  คู่มือการ 
   จัดการความรู้ประจ าปี 255 เรื่อง  
   “การสร้างแบบสอบถาม Online เพื่อ 
   งานบริการการศึกษา”ของ ศูนย์วิทย 
   พัฒนา มสธ. ล าปาง 
2. ศวน.มสธ.ลป 7.2-4(2)  แบบตอบรับเข้า 
   ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การ 
   สร้างแบบสอบถาม Online เพื่องาน 
   บริการการศึกษา”ของหน่วยงานภายนอก 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 -  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ KM.Web ของศวน.มสธ.ล าปาง (URL  
   www.stou.ac.th/offices/rdec/Lampang/home/qc  ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
   และวิธีการ“การสร้างแบบสอบถามOnline เพื่องานบริการการศึกษา”  ของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางให้กับผู้สนใจเข้ามาศึกษาด้วย 

3. ศวน.มสธ.ลป 7.2-4(3)  Web K.M. 
   ศวน.มสธ.ล าปาง   

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ 
    ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี 
    การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์ 
    อักษร(Explicit Knowledge) และ 
    จากความรู้ ทักษะของผู้มี 
    ประสบการณ์ตรง (Tacit  
    Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
    มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  -  บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรม เรื่อง การสร้าง 
     แบบสอบถาม Onlineเพื่องานบริการการศึกษา ประจ าปี  2555  ไปใช้สร้าง 
     แบบสอบถาม Online 1 เรื่อง เพื่อใช้พัฒนางานบริการ คือ แบบส ารวจความพึง 
     พอใจผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ของศวน.มสธ. ล าปาง 
     เพื่อน าผลประเมินมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการให้บริการงาน 
     ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าคือ งานให้บริการ 
     ของ ศวน.มสธ.ล าปาง  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2555 ผลการ 
     ประเมินสรุปว่า 

-  สรุปผลการวัดความพึงพอใจผู้รับบริการข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ล าปาง (จากแบบสอบถาม Online) คือ นักศึกษา มสธ. และประชาชน  พบว่า
นักศึกษาและประชาชนมีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ในระดับมาก 3.55  คิดเป็นร้อยละ 71.0 

 -  มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  สรุปผลการจัดฝึกอบรมการจัดการ 
   ความรู้ ประจ าปี 2555 เรื่อง “การสร้างแบบสอบถาม Onlineเพื่องานบริการ 
   การศึกษา” ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 

 

1. ศวน.มสธ.ลป 7.2-5(1)  แบบสอบถาม 
   ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
   ของศวน.มสธ.ล าปาง (แบบสอบถาม  
   Online) 
2. ศวน.มสธ.ลป 7.2-5(2)  สรุปแบบ 
   ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
   การประชาสัมพันธ์ ของศวน.มสธ.ล าปาง  
   (จาก แบบสอบถาม Online) 
 
 
 
 
 
3. ศวน.มสธ.ลป 7.2-5(3)  รายงานการ 
   ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  
   ครั้งที่ 3/2555  เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 
   2555 
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เกณฑ์การประเมิน                                       

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 
 
 
ผลการประเมิน                                      

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ   
ผลการด าเนินงาน             5 ข้อ  5 

                                                           * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

องคประกอบท่ี 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
- รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 
   คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี 
   ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่ 
   รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน 
   ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ 
   คณะท างาน 

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ 
    บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2555  โดยมีผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการ และ 
    บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการก าหนดนโยบาย และ แนวทางการ 
    บริหารความเสี่ยง 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการควบคุมภายในและการป้องกัน 
   ความเสี่ยง ประจ าปี 2555 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิ น 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น  

-  หน่วยงานได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
   ของหน่วยงาน เพื่อระบบควบคุมภายในที่ดีและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

   ประจ าปี 2555 และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในระดับ 
   หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ                    ล าปาง 
-  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของศวน.มสธ.ล าปาง  โดยระบ ุ
   ประเภท และปัจจัยความเสี่ยงไว้(แบบ บสน.1) ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงด้านระบบบริหารเชิงยุทธ์  ปัจจัยความเสี่ยง คือ  
1.1 การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 ขาดความรู้การน าภาพรวมของแผนและงบประมาณมาเชื่อมโยงกับการบริหารงาน 

2. ความเสี่ยงด้านระบบการเรียนการสอน  ปัจจัยความเสี่ยง คือ  
2.1 จ านวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันเพิ่มขึ้น  

- ศวน.มสธ.ลป. 7.4-2(1) แบบ บสน. 1  
  แผนบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
  ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2555 ของศวน.      ล าปาง 
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ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ

เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จร ร ย า บร รณ ของ อา จา ร ย์ แ ล ะ
บุคลากร 

    -   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ 
        ภายนอก 

           2.2  จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง 
     3.   ความเสี่ยงด้านระบบการเงิน บัญชีและงบประมาณ  ปัจจัยความเสี่ยง เช่น 

3.1 ขาดระบบการเบิกจ่านยเงินให้เป้นไปตามแผน 
4.   ระบบการบริหารพัสดุ  ปัจจัยความเสี่ยง เช่น 

4.1 ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง(เงิน
รายได้)ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ  

5. ระบบรักษาความปลอดภัยและงานอาคารสถานที่  ปัจจัยความเสี่ยง เช่น 
5.1  มีทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงของบุคลากรและนักศึกษาสูญหาย 

6. ระบบสารบัญและธุรการ  ปัจจัยความเสี่ยง เช่น 
6.1 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ 

 

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
   ของความเสี่ยงและจัดล าดับความ 
   เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

-  คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้น าผลวิเคราะห์ 
   ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 
   พร้อมทั้งจัดล าดับความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสูง 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-3 (1) แบบ บสน.1  
   แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
   ภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของศวน.มสธ. 
   ล าปาง 
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ศวน.มสธ. ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี 
   ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ 
   ตามแผน 
 
 

-  หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง    โดยก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยง 
   แต่ละประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat Transfer และ Termanate) รวมทั้ง 
   ก าหนดมาตรการในการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยง 
   ไว้อย่างชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เช่น 

1. ระบบควบคุมภายในของการรบัสมัครนักศึกษา ปี 2555 
2. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศวน.มสธ.ล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวลา 12.00-13.00น. เพื่อ

ให้บริการผู้มาติดต่อและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราช รักษาความปลอดภัยและงาน
อาคารสถานที่ ประจ าปี 2555   

3. บันทึกเวียนบุคลากร เรื่อง การควบคุมป้องกันการโจรกรรม อัคคีภัยและภัยพิบัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้พลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปี 2555 
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2555   
6. รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการศวน.มสธล าปาง ประจ าปี 2555 รอบ 12 เดือนข้อ 

15 ระดับความส าเร็จของระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(1) แบบ บสน. 2 แบบรายงาน 
   การปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ 
   ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(2)  ระบบการควบคุมภายในที่ดี  
   ของการรับสมัครนักศึกษา ปี 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(3)ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
   ศวน.มสธ.ล าปาง ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวลา 12.00-13.00 
   น. เพื่อรักษาความปลอดภัยและงานอาคารสถานที่   
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(4)บันทึกเวียนการป้องกันการ 
   โจรกรรม อัคคีภัย และภัยพิบัติ ของศูนย์วิทยพัฒนา  
   มสธ. ล าปาง 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(5)แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
   การใช้พลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปี 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(6) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ประจ าปี 2555  ในระบบ Ae ไปยังมหาวิทยาลัย 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(7) รายงานค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการศวน.มสธล าปาง ประจ าปี 2555 รอบ 12 เดือน 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(8) รายงานการใช้จ่ายงบ 
   ประมาณประจ าปี 2555(ในรายงานประจ าปี 2555 )  
-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-4(9) รายงานผลการด าเนินงาน  
   ประจ าปี 2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ 
    ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ 
    ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ  
    1 ครั้ง 

-  คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการ 
   ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย 
   รายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและหน่วยตรวจสอบภายใน รอบ 6 และ 12 เดือน 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7.4-5(1) รายงานผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
   ป ี2555 รอบ 6 เดือน  
- ศวน.มสธ.ลป. 7.4-5(2) รายงานผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
   ป ี2555 รอบ 12 เดือน  

6.  มีการน าผลการประเมิน และ 
    ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ใน 
    การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ 
    เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

-  คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
   ล าปางได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
   ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ศวน.มสธ.ลป. 7.4-6(1) แผนบริหารความเสี่ยง  
  ปี 2556 บสน. 1  
 

 
เกณฑ์การประเมิน                                       

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการประเมิน                                      
ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

      ค่าเป้าหมาย 5  ข้อ   
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ  5 

                                                             * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.13 (สมศ.13)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
รอบปทีี่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตง่ตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร  เท่ากับ   4.6428 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 7.13 (สมศ.13) รายงานการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเปา้หมาย  4.00 คะแนน 
 4.6428 

ผลการด าเนินงาน  

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 

 

ประกันคุณภาพ%20(SAR)ปี%2055/เก็บงานหน้าจอ/รวมงานปี%2055-2/ประกันคุณภาพ54/SARสมบรูณ์/ประกันคุณภาพ54/Local%20Settings/Temp/KPI_7_13สมศ.xls
ประกันคุณภาพ%20(SAR)ปี%2055/เก็บงานหน้าจอ/รวมงานปี%2055-2/ประกันคุณภาพ54/SARสมบรูณ์/ประกันคุณภาพ54/Local%20Settings/Temp/KPI_7_13สมศ.xls
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องคประกอบท่ี 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีการศึกษา 2555  (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
    ของหน่วยงานสนับสนุน และ 
    ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ท าหน้าที่ใน
การวางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. มีการน าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุน   
จ านวน 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่ 7 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่ 9 จ านวน 2  ตัวบ่งช้ี 
4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะท างานเพื่อ

รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ. 
   ล าปาง ประจ าปี  2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ประจ าปีการศึกษา 2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-1 (3) รายงานการ 
   ประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   
   ประจ าปีการศึกษา  2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดย  
    ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ของรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ 
    ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ 
    ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด 
    ของหน่วยงานสนับสนุน 

-  ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้มีการประชมุบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
   ล าปาง จ านวน 1 ครั้ง เพื่อจัดเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์วิทยพัฒนา  
    มสธ. ล าปางประจ าปี 2555 และมีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และทบทวน 
    นโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ให้สอดคล้องกับนโยบายการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-2(1) รายงานการ 
    ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
    ล าปาง ครั้งที่ 3/2556  วาระที่ 3 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม 
   อัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน  
   และมีผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
   อัตลักษณ์  

-  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี ้
   ที ่1.17 (สมศ. 17) ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในรายงาน 
   การประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   

-  ศวน.มสธ. 9.1-3(1)  รายงานการ 
   ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 1.17 ประจ าปี 2555  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  
    ประกอบด้วย  
   1) การควบคุม ติดตามการด าเนิน  
      งาน และประเมินคุณภาพ 
   2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น 
      รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ   
       มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  

3. การน าผลการประเมินคุณภาพไป     

1. มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกปี  

3. น าผลการประเมินคุณภาพปี 2554 ไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็น
แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
ปี 2555 

4.  มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite ของ 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  

-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1--4(1)  รายงานการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  
   2555 
-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-4(2) แผนยกระดับ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาศวน.มสธ  
   ล าปาง ประจ าปี 2555 
-  ศวน.มสธ. 9.1-4(3)  Website     
   การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ศวน.มสธ.ล าปาง 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

       ท าแผนการพัฒนาคุณภาพ      
การศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 

  

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน 
 

- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้น าผลการประเมินการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก 
  กรรมการประเมินคุณภาพประจ าปีมาพัฒนาจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก าหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ดังน้ี 
   1.  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจ าปี 2555 เพื่อให้สอดคล้อง กับแผน 
       ยุทธศาสตร์  5 ปี ของ มสธ. (พ.ศ.2554-2558)   

2. มีการน าเสนอจุดเน้นจุดเด่นผ่านการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 9 พฤศจิกายน  2555 วาระที่ 4.2 โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษารับรองการ
ประชุม 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแบบครบวงจร 
(One Stop Service) 
 

4. มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ OSS ร่วมกัน 10 ศวน. 
5. ปรับแผนกิจกรรมนักศึกษา ปี 2556 โดยเน้น PDCA มีการประชมผู้น า 

        ชมรมนักศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือ  เพื่อจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาร่วมกันโดย 
        นักศึกษา 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผน กิจกรรมนักศึกษา ปี  2555 
 

-  ศวน.มสธ.ลป. 9.1-5(1)  แผน 
   ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ป ี2555 
 
-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (2) แผนยุทศาสตร์  
   ศวน.มสธ. ล าปาง ปี 2554 – 2557 
-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (3) รายงานการ 
   ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่  
   1/2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน  2555    
-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (4) สรุปแบบ 
   ประเมินความพึงพอใจบุคลากรการให้บริการ 
   OSS 
-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (5) รายงาน 
   การประชุมผู้อ านวยการ ศวน.มสธ.ล าปาง  
   คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 18 ธันวาคม 25555 
   วาระที่ 4.3 และ แบบสอบถามความ 
   พึงพอใจ 
-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (6) ภาพการประชุม 
   ผู้น าชมรมนักศึกษา ปี 2555 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  -  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-5 (7) สรุปผล 
   ความส าเร็จของแผนกิจกรรมนักศึกษา  
   ประจ าปี 2555 

6. มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
   ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดท าโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน 
   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
   ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 ซ่ึงประกอบดว้ยข้อมูลบุคลากร และข้อมูล 
   งบประมาณ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ท าให้ข้อมูลของศูนย์วิทยพัฒนา  
   มสธ. ล าปาง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   

-  ศวน.มสธ. 9.1--6(1) ข้อมูลศูนย์ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.  

http://eservice.stou.ac.th 
 

7.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
    ภายในสถาบัน 
 
 
 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา โดยศูนย์ประสายงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้น เม่ือ 
   วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ซ่ึงมีการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้  
    และการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อเป็นการ 
    ประหยดัเวลาและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

- ศวน.มสธลป. 9.1-7(1) เอกสารการประชุม 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท ารายงานการ 
  ประเมินตนเองผ่ารระบบ CHE QA Online 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน 
   พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน 
   อ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

-   มีการริเริ่มระบบการรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Internet และใช้ 
    กระบวนการ ตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online โดยใช้โปรแกรม Skype และ Video  
    Conference  Facebook เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการ 
    ประหยัดเวลาและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

-  ศวน. มสธ. ลป. 9.1-8 (1) Skype   
   Facebook  Video  Conference  เชื่อมต่อ  
   lampang.stou 
 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/


 

80 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน                                       

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ  3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
ผลการประเมิน                                      

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6  ข้อ                     4        
ผลการด าเนินงาน            8 ข้อ                    5 

                                                             * การบรรลุเป้าหมาย       =    บรรลุเป้าหมาย           X =  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
  ในปีการศึกษา 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบง่ช้ีคุณภาพเพิ่มเตมิ
ตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรปุผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
  ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) 

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 2555 
บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ การประเมิน 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
X = ไม่
บรรล ุ

ตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

              

1.
1 

กระบวนการพัฒนาแผน  6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00 

    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             1 
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เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.             5.00 

1.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน * 

4 ข้อ - 4 ข้อ / 4.00 

    รวมคะแนน             9.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.             4.00 

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา               

3. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00 

    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ.              5.00 

    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ.              5.00 
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องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ               

7.
1 

ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดบัของ
สถาบัน 

6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00 

7.
2 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00 

7.
4 

ระบบบริหารความเสีย่ง  5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00 

    รวมคะแนน             15.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             3 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.             5.00 

7.
13 

การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4  คะแนน - 4.2581  คะแนน / 
4.26 

    รวมคะแนน             19.26 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             4 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.             4.81 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                

9.
1 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ - 8 ข้อ / 5.00 
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    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.             5.00 

9.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักัด             4.83 

    รวมคะแนน     (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.15) 5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้     (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.15) 1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ.     (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.15) 5.00 

                    

    รวมคะแนน             29.00 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             6 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ สกอ.              4.83 

    รวมคะแนน             37.26 

    จ านวนตัวบ่งชี ้             8 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ มสธ.             4.66 
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 หมายเหต ุ  คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึง   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

                              1.51 – 2.50   หมายถึง   การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
                              2.51 – 3.50   หมายถึง   การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
                              3.51 – 4.50   หมายถึง   การด าเนินงานระดบัดี 
                              4.51 – 5.00   หมายถึง   การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
องค์ประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ศูนย์ฯมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และยุทธศาสตร์ทีชั่ดเจนโดยสอดคล้องกับปณิธาน และ 
    พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2555 ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
    การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนประจ าปี 2555 
2.  ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน 
    ที่ชัดเจน  ท าให้ปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องปณิธาน  พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์  
    ของมหาวิทยาลัย 
3.  การรายงานผลการปฎิบัตงิานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ  
    12 เดือนท าให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการท างานและจดัเก็บข้อมลู จงึสามารถปฏิบัตงิานได้ 
    ตามเป้าหมาย 
3.  ศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. มีการแบง่หน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ท า 
    ให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว และ ไม่ก้าวก่ายงานกัน 
4.  มีการประชุมและด าเนินงานตามแผนงานและข้ันตอนอยา่งต่อเนื่อง  

1. ปรับปรงุค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติราชการให้ 
    ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิง่ข้ึนเพราะงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    มี 3 งาน คืองานอ านวยการและธุรการ 2.งานส่งเสริมและบริการ 
    การศึกษา 3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา แต่ค ารับรองการ 
    ปฏิบัติราชการเน้นที่ผลงานของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
2.  ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการร่วมกัน 10   ศูนย์ทุกปี  เพื่อให้มี  
    ตัวช้ีวัดและเป้าหมายเดียวกัน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 
2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
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2.2. ................................................ 
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติท่ีดี (ถ้ามี) 
มีการจัดท า Website เพื่อเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาของศวน. มสธ. ล าปาง ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

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

....................................................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการเป็นตัวก าหนดผลงานและการด าเนินงานของผูบ้รหิาร 
3. มีการจัดท า Strategy Map ของศวน. มสธ.   ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ 
   เดียวกัน  
4. มีการจัดท าสมุดพก KPI ของหน่วยงานและของบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  เพื่อก าหนด 
    ภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน 

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการประเมินและสรรหาผู้บริหารด้วย 
2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลมุทุกประเดน็โดยเน้นการ 
   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 
3. ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อให้มี  ภารกิจ  ตัวช้ีวัด และ   
   เป้าหมายที่คล้ายคลึงกันและสามารถวัดได้ในมาตรฐานเดยีวกัน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 
2. ........................................................... 2.1. ................................................ 

2.2. ................................................ 
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติท่ีดี (ถ้ามี) 

1. มี Website เผยแพร่ วิสัยทัศน์  Strategy Map สมุดพก KPI ของ 
    หน่วยงาน 

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

....................................................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.   มีการแต่งตัง้บุคลากรภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินการประกัน 
     คุณภาพร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ท าให้ศูนย์ฯมีความเช่ือมั่นใน 
     การปฏิบัติงานและเกบ็ผลงานมากยิ่งข้ึน 
2.   มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ เช่น Website 
     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
3.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ทกุครั้งก่อนและหลังการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา เพื่อประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข 
4.   ปี 2555 มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
     สถาบันการศึกษาอื่นในพื้นทีร่ับผิดชอบของศูนย์  เป็นการสร้างเครือข่ายการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา และมีกจิกรรมนักศึกษาร่วมกัน 

1.1 ควรมีการแต่งตั้งกรรมการภายนอกร่วมทุกปี  และควรเป็นกรรมการที่ศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.แต่งตั้งเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ 
    องค์ประกอบ  ตัวช้ีวัด  ท าให้แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเลก็ของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลมุองค์ประกอบ  ท าให้ 
    เกิดปัญหาในการจัดเกบ็ข้อมลูและเอกสารอ้างองิ 

1.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรแจง้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนแก่ 
 หน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นปงีบประมาณ 

 

2. ควรปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม 
    ปีงบประมาณทกุองค์ประกอบ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน  
 

2.1  ปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปีงบประมาณ และ มี 
       การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติท่ีดี (ถ้ามี) 

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

....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.............................................................................................................. ......... 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
 
                 1.  นางตัสมาริน  อธิจิตตา            ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ล าปาง   ประธาน 
                 2.  นายสานิตย์  แหวนทองค า        หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ       กรรมการ    
                 3.  นายเสกข์  อธิจิตตา                หัวหน้างานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์    กรรมการ 
                 4.  นายสุพจน์  สระทองพูน           หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา    กรรมการ 
                 5.   นายวีรพร  ปานโชติ               นักวิชาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
                 6.   นางณัฐพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      กรรมการและเลขานุการ    
    

 


