
ส่วนที ่1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

 
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 
       1.1   ชื่อหน่วยงาน     :   ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ล าปาง  
       1.2  ที่ตั้งหน่วยงาน    :  หมู่ 2 ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190 
       1.3  ประวัติความเป็นมา 

  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง    ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 2   ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง   โดยได้ 
ด าเนินการ ก่อสร้างมาต้ังแต่ปี พ .ศ. 2538  และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539  บนเนื้อที่ 11 ไร่  1 งาน แต่ยังไม่เปิด
ด าเนินการ และมาเริ่มเปิดด าเนินการโดยมีบุคลากรมาประจ าอยู่ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2541 มีภารกิจในการ
บริการการศึกษาและอาชีพ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือคือ ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา  และแม่ฮ่องสอน 

1.4   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
               1.   เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล  
               2.   เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  

3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
               4.   เป็นแหล่งด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งให้เกิด  
                     ประโยชนแ์ก่นักศึกษาโดยส่วนรวม  

4. เพื่อรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.5   ภารกิจต่อมหาวิทยาลัย 
- เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และบริการการศึกษาอ่ืนๆ ที่

มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้น และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
- เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการให้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่

นักศึกษาและประชาชน 

- เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อสร้าง
ความเชื่อถือศรัทธาของนักศึกษาและประชาชนต่อมหาวิทยาลัย  

- เป็นหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการกระจายความรู้และรายได้สู่
ชุมชน 

- เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนตัวแทนที่ไปจัดต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
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- เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยให้ถูกต้องทันสมัย ตรงตามความต้องการ  

- เป็นหน่วยงานรับปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนจากผู้ที่เกี่ยวข้องน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
- เป็นศูนย์กลางระดับศักยภาพของบัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

- เป็นหน่วยงานที่เป็นพื้นฐานในท้องถิ่นให้แก่มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและ
ชุมชนในชนบทที่ห่างไกล 

- สร้างบทบาทความเป็นผู้น าในท้องถิ่น  ภูมิภาค ทางด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา  
- สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและ

กัน 

- ส่งเสริมชี้น าให้เห็นคุณค่าของการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพตนเอง โดยสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาตามโครงการต่าง ๆ  

- เป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับ  
 

1.6   ภารกิจต่อนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
             -    เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและศึกษาของนักศึกษา  

- ส่งเสริมสนับสนุนบริการค้นคว้าเสริมความรู้ในระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่   
ผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ 

- เป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ การสอนเสริม สัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา 
และการฝึกอบรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- เป็นสถานที่พบปะระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาโดยการนัดหมาย  

- เป็นหน่วยจัดบริการสารสนเทศทุกรูปแบบแก่นักศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนผู้สนใจ 

- เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือ แนะน า และแนะแนวทางการศึกษา  

- เป็นสถานที่พบปะระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือกับคณาจารย์เพื่อความสัมพันธ์และความอบอุ่น
เสมือนมีชั้นเรียน 

- สนับสนุนการท าวิจัย หรืองานวิชาการของนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย  

- เป็นหน่วยประสานกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ในการช่วยเหลือและจัดบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
และฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  
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1.7   ภารกิจต่อประชาชนและชุมชน 
- เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ในระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป  
- เป็นหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเสริมความรู้ที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และประชาชนทั่วไป 

- จัดบริการสถานที่ในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนและท้องถิ่น  
- เป็นแหล่งวิทยาการสมัยใหม่เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของประชาชนทั่วไปโดยไม่  มุ่งหวัง

ปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
   
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน  และสร้างเครือข่ายการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.  
3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล  
4. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ค่านิยมหลัก ( Core Value ) 
1. ถูกต้อง 
2. รวดเร็ว 
3. ประทับใจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา  และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
                                (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 ของมสธ.) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์    
                                (สนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของ มสธ.) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                                และ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  (สนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของ มสธ.)  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
                                (สนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของมสธ.) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  สนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปรัชญาเศรษฐกิจ  
                                พอเพียง  (สนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของ มสธ.)  
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4.  ผลผลิตของหน่วยงานและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    1.     จ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี / โท / เอกเพิ่มสูงขึ้น  
   2.    ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  
   3.    มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   4.    แหล่งรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ  
 

โครงการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ  
2552 - 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- การให้บริการแบบ OSS 
- การให้บริการ Call Center 

- การให้บริการผ่าน Homepage ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
- โครงการส่งเสริมความส าเร็จนักศึกษาพี่ช่วยน้อง   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย    
- โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อติดตามและส่งเสริมความส าเร็จการศึกษาและลดการ

ลาออกกลางคัน  
        ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และ   
        แผนปฏิบัติการ 

- การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   
- การจัดท าสมุดพก KPI ของศูนย์วิทยพัฒนา และบุคลากร 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
         และประสิทธิผล 

- โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ         
- สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา   
- ประชุมผู้น าชมรมนักศึกษา   
- โครงการรวมพลคน มสธ. 8 จังหวัดภาคเหนือ  

         ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์  
- การจัดท าเว็บไซด์การจัดการความรู้ (KM.) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   

          ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สนับสนุน  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปรัชญา  

         เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัวคณาจารย์ ประจ าปี 2553 
- โครงการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย   
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SWOT  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 
ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อน าสู่การจัดท าวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2555) 
หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 

 

  
 

1. 
ด้านการบริหาร 

เป็นศูนย์กลางดูแลการให้บริการการศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2. มีความพร้อมด้านห้องประชุม และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. มีระบบการบริหารงานและงบประมาณที่ชัดเจน  ถูกต้องตามระเบียบ  
4. มีระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี 
6. บุคลากรศูนย์มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
7. บุคลากรศูนย์ได้รับการพัฒนาความรู้  โดยการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
8. บุคลากรศูนย์มีความเสียสละและท างานเป็นทีม(Teem Work) 
 

9. 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีเครือข่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่  เช่น โรงเรียน 
ศูนย์บริการการศึกษาห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น(อบจ.,อบต.) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมนักศึกษา มสธ. 8 จังหวัดภาคเหนือ  ฯลฯ 

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

11. มีการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ 
12. มีเว็บไซด์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
13. มีเครือข่ายสถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  เพื่อการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 8 

จังหวัดภาคเหนือ 
14. ชมรมนักศึกษามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แก่ศูนย์ฯและ มสธ . 
15. มีเครือข่ายบริการและการประชาสัมพันธ์นักศึกษาอย่างเต็มพื้นที่  
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หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 

 

  
 

16. 
 การรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
มีรูปแบบการแนะแนวการศึกษาแบบปูพรม  ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สถานศึกษา
ระดับต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมทั้งสถานประกอบการและองค์กรต่างๆที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

17. มีการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมายและทั่วไป  
18. มีการให้บริการรับสมัครนักศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้า  
19. มีการให้บริการรับสมัครนักศึกษา ณ ที่ท าการศูนย์ฯ  ในวันเสาร์ -อาทิตย์ 
20. มีการออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเคลื่อนที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ  
21. มีการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในเขตพื้นที่  
22. มีการจัดแนะแนวการศึกษาร่วมกับสาขาวิชา 
23. มีโครงการพี่ช่วยน้อง  เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน 
24. มีโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการวัดต่างๆในเขตภาคเหนือเพื่อเผยแพร่การเรียนการ  

สอน มสธ. 
25. มีโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  

เพื่อให้อาจารย์น าข้อมูลไปแนะแนวนักเรียนในโรงเรียน 
26. มีการประสานงานกับชมรมนักศึกษาและศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดต่างๆของ มสธ.เพื่อ

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
29. มีนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนมาใช้บริการห้องสมุดของศูนย์ฯอย่างต่อเนื่องตลอดปี  
30. มีโปรแกรมฐานข้อมูลของห้องสมุดที่ใช้ส าหรับการสืบค้นวิทยานิพนธ์และหนังสือต่างๆที่

ทันสมัย 
31. มีการฝึกอบรม e – learning ให้กับประชาชน  หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 
32. มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อช่วยเพื่อให้บริการทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาครูโรงเรียน  โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯลฯ  
33. มีบริการวิชาการและให้บริการสื่อการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดปี  
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หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดอ่อน (Weakness) 

 

 
 

1.  
ด้านการบริหาร 

ต้ังอยู่ห่างไกลชุมชน  การคมนาคมไม่สะดวก 
2. ไม่มีอิสระในการบริหารงาน  ต้องรับนโยบายจากส่วนกลางอย่างเดียว 
3. ศูนย์ฯไม่มีที่พักค้างคืนในการจัดการอบรม 
4. ห้องสัมมนาและอุปกรณ์ไม่พอส าหรับการสอนเสริมปริญญาโทและการอบรม  
5. บุคลากรศูนย์ฯมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่  ท าให้งานขาดความ

ต่อเนื่อง 
6. บุคลากรมีไม่เพียงพอ  กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 
7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
8. การท างานยังไม่ต่อเนื่องครบวงจรในการท างาน 
9. สถานที่และอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษาและชุมชน  
10. รถศูนย์ฯมี 2 คันไม่เพียงพอต่อการใช้งานและจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
11. ศูนย์ฯต้ังอยู่ห่างไกลชุมชนท าให้มีผู้มาใช้บริการเช่าใช้ห้องประชุมน้อย  

 
12. 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  

13. ขาดงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในท้องถิ่น  จึงท าให้ศูนย์ฯไม่เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชนในพื้นที่ 

14. Website ของศูนย์ฯมีการจัดท า  แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับ ของหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น  ท า
ให้คนรู้จักน้อย และ มีผู้เข้าดูข้อมูลของศูนย์ฯน้อย 

15. ขาดงบประมาณในการเช่าเวลาของสถานีวิทยุและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์   ท าให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน้อย 

16. พื้นที่ภาคเหนือเป็นป่าไม้และภูเขา  ความห่างไกลของพื้นที่แต่ละจังหวัด  ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง 
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หน่วยงาน   :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
จุดอ่อน (Weakness) 

 

  

 
17. 

ด้านการบริการนักศึกษา 
ขาดระบบ (Online)ท าให้การบริการสารสนเทศไม่พร้อม  การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
ท าได้ยาก  

18. บุคลากรศูนย์ฯมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อที่มีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

19. การติดต่อประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผล  ท าได้ยากทุกช่องทางและไม่มีระบบ
โทรศัพท์ VOIP 

20. ศูนย์ฯได้รับข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากส่วนกลางล่าช้ากว่านักศึกษา  ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการนักศึกษา  

21 ห้องเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีไม่เพียงพอ  
 

22. 

ด้านการบริการทางวิชาการและสื่อการศึกษา 
ระบบเครือข่ายในการสืบค้นข้อมูลขัดข้องบ่อย  ส่งผลต่อการให้บริการนักศึกษา  

23. ชมรมนักศึกษาได้งบประมาณน้อย และ บางชมรมขาดผู้น าที่เข้มแข็ง  ส่งผลให้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกันน้อย 

24. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในพื้นที่  เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยง
ข้อมูล  การประชาสัมพันธ์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
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หน่วยงาน  :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) 
โอกาส (Opportunity) 

 

  

 
1. 

ด้านการบริหาร 
มีการขอใช้สถานที่ของศูนย์จัดประชุม  เป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึ่ง  

 
2. 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมและงานประเพณีภาคเหนือมีมากและบ่อย  จึงอาศัยงานเหล่านี้เพื่อการประชาสัมพันธ์  

3. สื่อมวลชนต่างๆในท้องถิ่น เป็นเครือข่ายช่วยในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ  
4. มีการสนับสนุนเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น เช่น การจัดให้บริการทางวิชาการ  
5. เครือข่ายมีการประสานความร่วมมือด้านการบริการและการประชาสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น 

โรงเรียน  กศน. โรงงาน  ห้างสรรพสินค้า  โรงพยาบาล  ค่ายทหาร 
 

6. 

ด้านบริการนักศึกษา 
มีการออกรับสมัครนักศึกษาและรับลงทะเบียนเรียน ณ ห้องสมุดประชาชนในเขต 8 จังหวัด 

7. มีการเปิดให้บริการ One Stop Service นักเรียน  นักศึกษา และ ประชาชนที่ศูนย์ฯ  
 

8. 

ด้านการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมีโอกาสผลักดันให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กรจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ใหม่ 

9. มสธ.รับสมัครผู้ที่มีวุฒิ ม.3  ท าให้มีนักเรียนและประชาชนสนใจสมัครเข้าศึกษาจ านวนมาก  
10. นโยบายปริญญาใบที่ 2  สนับสนุนให้นักศึกษาเรียน มสธ.ควบคู่กับสถาบันอ่ืนท าให้มีผู้สนใจ

จ านวนมาก 
11. มีเครือข่ายทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่  จึงเป็นโอกาสให้ขยายการ

ประชาสัมพันธ์ได้กว้างมากขึ้น 
12. ภาคเหนือมีองค์กรท้องถิ่นและสถานประกอบการจ านวนมาก  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์

รับสมัครนักศึกษา 
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หน่วยงาน  :  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

ล าดับ
ความส าคัญ

(Priority) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (General Environments) 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

  ปัจจัยภายนอก 

 

1. การขยายตัวของสถาบันการศึกษาต่างๆในและนอกท้องถิ่น  
2. กลยุทธ์การแข่งขันของสถาบันการศึกษาต่างๆทุกรูปแบบในปัจจุบัน  ท าให้เกิดระบบธุรกิจ

ศึกษา 
3. การปรับหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนมากกว่า มสธ. 
4. นักเรียนเคยชินกับระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  ท าให้บางสถาบันมีการจัดการเรียนการ

สอนทั้งระบบปิดและระบบเปิด 
5. สภาวะเศรษฐกิจไม่คงที่  ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
 

6. 

ปัจจัยภายใน 
นโยบายการออกนอกระบบ  ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในองค์กร  

7. ความล่าช้าในการให้บริการต่างๆของ มสธ.  
8. มสธ.ขาดการติดตามในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา  มีผลให้นักศึกษาลาออกกลางคัน 

(Drop out) จ านวนมากขึ้นทุกปี 

 
3.   โครงสร้างการบริหารงาน 
           3.1   แนวนโยบายในการบริหารงาน 

        1.   พัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมอย่างสูงในการให้บริการการศึกษา  
             ทางไกลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป  จัดให้มีอาคารสถานที่  
             วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนทางไกล   
             โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียน   การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
       2.   พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความสามารถมากย่ิงขึ้น  
       3.   พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ล าปาง 
       4.   สร้างเสริมบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ล าปาง  สร้างขวัญ 
             ก าลงัใจและความสมัพนัธอั์นดีงามระหว่างบุคลากรทุกหน่วยและทุกระดับ ระดมความคิด  
             สติปัญญา พลังกาย พลังใจของบุคลากรเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ และพฒันาการศึกษาของ  
             ท้องถ่ินใหเ้จริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน  
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     3.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 บริหาร 
             ในปีงบประมาณ 2552  ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ประกอบด้วย  

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการ นายกิตติโชต  ห้อยย่ีภู่ 
หัวหน้างาน 1.  นายสานิตย์  แหวนทองค า             งานอ านวยการและธุรการ 

2.  นายสุพจน์  สระทองพูน                 งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
3.  นายเสกข์   อธิจิตตา                      งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

อธิการบด ี

ศูนย์วิทยพัฒนา  
10 แห่ง 

งานประสาน ศวน. 
1 

3 2 

- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักบริการการศึกษา 
- ส านักบัณฑิตศึกษา 
- ส านักบรรณสารสนเทศ 
- ส านักวิชาการ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักพิมพ์ 
- สาขาวิชา 

1. ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด/
อ าเภอ (สนามสอบของ มสธ.) 

2. ห้องสมุดประชาชน (มุม มสธ.) 
3. เรือนจ ากลางและเรือนจ าจังหวัดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ 
4. ชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
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4.   บุคลากร 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ล าปาง 

งานอ านวยการและธุรการ 
จ านวน    8   คน 

งานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา จ านวน    5    คน 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน   5    คน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(นายสานิตย์  แหวนทองค า) 

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 
 (ว่าง) 

 

พนักงานขับรถยนต์ 1 
(นายปวิเชษฐ์  สุปิณะ) 

พนักงานขับรถยนต์ 2 
(นายสมควร  พันธ์โหมด) 

นักการภารโรง 
(นางอรณี  ทรายมูล) 

คนงาน 
(นางมาลี  วรรณกูล) 

คนสวน   
(นายเฉลิมพล  ตุ้ยวงศ์) 

 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
(นางตัสมาริน  อธิจิตตา) 

นักวิชาการศึกษา   
(ว่าง) 

 

นักวิชาการศึกษา   (ป.โท) 
(ว่าง) 

 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(นายสุพจน์  สระทองพูน) 

นายช่างศิลป์ 
(นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์) 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
(นายเสกข์  อธิจิตตา) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(นายวีรพร  ปานโชติ) 

บรรณารักษ์ 1 
(น.ส.วัลภา  ธรรมศิลป์) 

บรรณารักษ์ 2  
(น.ส.สุวรักษ์  รูปสูง) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(นายเนติ  ณ นคร) 

รวมจ านวน   19    คน 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันมีอัตราก าลัง  จ านวน     16    คน 
ขาดอัตราก าลัง           จ านวน       3   คน 

 
 
 
 

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 
(นางณัฐพร ท้วมเพิ่มทรัพย)์ 
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4.1 บุคลากรจ าแนกตามประเภทของบุคลากร  ปี 2552 

ประเภทบุคลากร สาย ข สาย ค รวม 
ข้าราชการ 4 2 6 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 3 
ลูกจ้างประจ า - 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 
                                                                                                          
รวมทั้งสิ้น 

16 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  ในปีการศึกษา 2552 
 
 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ประจ า 
ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
โครงการ 

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

6 3 - 7 - - 16 
ร้อยละ 37.5 18.7 - 43.7 - - 100 

 
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 - - - 

 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในศูนย์วิทยพัฒนามีดังนี้  

1. งานอ านวยการและธุรการ รับผิดชอบ งานสารบรรณ/ธุรการ การเงินและบัญชี พัสดุ  งานบุคคล  
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ บันทึกข้อมูล ลงสถิติต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ   การ
พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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2. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบให้บริการในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์

และสื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล การ
ประสานงานและการสร้างเครือข่ายการให้บริการระหว่างห้องสมุดในพื้นที่รับผิดชอบและกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งรับผิดชอบการให้บริการการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การผลิตสื่อ 
การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ  

3. งานส่งเสริมและบริการการการศึกษา รับผิดชอบการให้บริการกิจกรรมการเรียน การสอน แนะ
แนวการศึกษา และอาชีพแก่นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการประสานงานกิจกรรม
นักศึกษาและบัณฑิตอาสา และประสานงานการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การบริการวิชาการ
เคลื่อนที่ และการบริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ  

 

5.   งบประมาณ 
         ในปีงบประมาณ 2552  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี   
  
กิจกรรมบริหารงานทั่วไป ส 1.1.1.2(6) หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
งบบุคลากร - 462100.- 
งบด าเนินการ - 1,439,500.- 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
งบรายจ่ายอื่น - - 
  รวมทั้งสิ้น - 1,901,600.- 

      
หมายเหตุ  เงินคงคลังปีงบประมาณ 2552 
                  งานพัฒนาที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   รหัส ง 1.1.25(6)  ค่าครุภัณฑ์   
                 งบลงทุน  500,000  บาท  
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กิจกรรมบริการการศึกษา  ก 1.3.9(6)                                                                         หน่วย : บาท                                                                                                                                
รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร - 96,600.- 
งบด าเนินการ - 686,100 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน - 30,000.- 
งบรายจ่ายอื่น - 136,000.- 
  รวมทั้งสิ้น - 948,700.- 

 
หมายเหตุ  เงินคงคลังปีงบประมาณ 2552 
                  1.  กิจกรรมบริการการศึกษา  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รหัส ก 1.5.9(6) ค่าครุภัณฑ์  
                       งบลงทุน  662,000  บาท  

2. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รหัส ส 1.1.12(6) ค่าครุภัณฑ์  
งบลงทุน  1,100,000  บาท  

3. กิจกรรมพัฒนาที่ท าการ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  รหัส ส 1.3.3(6)  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบลงทุน  550,000  บาท        
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6.   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วย
การท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย มีการประเมิน
ตนเองและจัดท ารายงานส าหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
              ในปีงบประมาณ 2552  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กรอบของส านักงานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สกอ. รวม 3 องค์ประกอบ  คือ  
                       องค์ประกอบท่ี 1   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  
                       องค์ประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ  
                       องค์ประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
            และได้ท าการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน
อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

7. การพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550 มาพัฒนาการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา ปี 2551 

ข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน 
ปี 2550 

การแก้ไข ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6.1 การเขียนรายงาน 
6.1.1  ต้องให้รายละเอียดผลการด าเนินการตาม 
เกณฑ์ มากกว่าเขียนค าว่า “มี” ต้องอธิบายว่ามี
อะไรบ้าง เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับหลักฐานอ้างอิง
ได้ง่ายขึ้น 

 
-  มีการอธิบายในรายงาน
การประเมินตนเองประจ าปี 
2551 เพื่อเปรียบเทียบกับ
หลักฐานอ้างอิง 

 
 

 
 

6.1.2 หลักฐานอ้างอิงไม่สอดคล้อง 
กับเกณฑ์มาตรฐาน  ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจ
ค้นหลักฐานและมักพบหลักฐานปรากฏในรายงาน
กระประชุมผู้บริหารศูนย์ฯหลายตัวบ่งชี้ 

-  มีการแยกแฟ้มรายงานการ
ประชุม ปี 2551  ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กรรมการ
ประเมินสะดวกในการ
ตรวจสอบ 
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ศวน. มสธ. ล าปาง 
ข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
การแก้ไข ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
6.1.3 หลักฐานข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ 
ประกอบตัวบ่งชี้ต้องระบุหลักฐานให้
ชัดเจน  มิใช่การส าเนาข้อมูลที่ได้จาก
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
ลงไป 

-  มีการรายงานหลักฐานในการ
ประเมินให้ชัดเจนขึ้น 

  

6.1.4 ตัวบ่งชี้บางข้อไม่ระบุจุดเด่น
หรือแนว 

ปฏิบัติที่ดี   รวมทั้งโอกาสการพัฒนา
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

- มีการระบุจุดเด่นและแนวทางในการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

  

6.1.5   หลักฐานอ้างอิงหลายตัวในตัว
บ่งชี้เดียวกัน  ไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแผนของ 
มสธ.กับของศูนย์ เช่นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

   

6.1.6   การเขียนผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่มีร้อยละ  ไม่มีการแสดง
ที่มาของข้อมูลและการค านวณที่
ชัดเจน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 เกณฑ์ข้อ 2 

-  มีการคิดค่าร้อยละ  ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ 

  

6.1.7   การเขียนหลักฐานอ้างอิงควร
จัดท าเป็นรหัสตามมาตรฐานของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพ
ก าหนด 

- มีการใส่เลขรหัสหลักฐานอ้างอิง
ตามที่งานประกันคุณภาพก าหนด 

  

6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของ
ศูนย์ฯ 
6.2.1 ศูนย์ควรมีการประเมินภายใน
ก่อนคณะผู้ประเมินจากส่วนกลางมา
ประเมินจะท าให้เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
ข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
การแก้ไข ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
6.2.2  ศูนย์ควรให้ความส าคัญกับการ
ท างานด้านการจัดการความรู้โดยมีการ
จัดท าแผนการด าเนินการที่ชัดเจน  และ
มีการประเมินงานตามแผนก็จะท าให้
เกิดผลผลิตของศูนย์เพิ่มมากขึ้น 

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

  

6.2.3  ศูนย์ฯควรสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก
หรือสถานศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่
เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   มีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
กับหน่วยงานภายนอก 

  

6.2.4  ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ศูนย์ไม่
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์โดยเฉพาะ
ผลผลิตที่ 1  การอ านวยการบริหารงาน
ทั่วไปของส านักงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย
หลายตัว  จึงขอเสนอให้มีการปรับลด
เป้าหมายตามสถานการณ์ส าหรับแผน
ปีต่อไปมิฉะนั้นจะตกเกณฑ์อีก 

-  มีการปรับลดเป้าหมายตามแผน    
   ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2551ลง  
   ตามสถานการณ์ 

  

6.3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ    
6.3.1  ศูนย์ฯได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในประเด็น
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน  เมื่อส่งให้ทาง
มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินและแจ้ง
ผลการประเมินให้ศูนย์ฯทราบเพื่อน าไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

   

6.3.2  ศูนย์ฯได้มีการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนฯประจ าปี  และ
ได้มีการประเมินแผนฯ  รวมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานซึ่งเป็น 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
ข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน 

ปี 2550 
การแก้ไข ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ตัวอย่างที่ดีมากส าหรับการประเมิน
ตามแผนที่หน่วยงานอ่ืนควรท าตาม  ซึ่ง
ได้จัดท าเป็นรูปเล่มไว้อย่างสมบรูณ์ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปี 2550 
2. ภาพการจัดบอร์ดข้อมูลความรู้เรื่องต่างๆให้บุคลากรของศูนย์ฯได้ศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
3. ภาพการจัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ (KM) และการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรศูนย์ฯ 
4. คู่มือการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2551 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

         5.    รายงานการประเมินตนเอง   ผลการปฏิบัติงาน(กพ.ร.)  และการจัดการความรู้(KM) น าเสนอในเวฟไซด์ของ 
              ศูนย์ฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆโดยใช้ส่ือ 
         6.    รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2551 น ามาแก้ไขพัฒนาการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปี 2552 
องค์ประกอบที ่ จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 
การแก้ไขปรับปรุง ปี 2552 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

ตังบ่งชี้ท่ี 1.1 มีการ
ก าหนดปรัชญา
หรือปณิธาน 
ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์แผนด าเนิน 
งานและมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนให้ครบทุก
ภารกิจ 

1.การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และยุทธศาสตร์เหมือนกัน
ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อให้ได้เป้าหมาย
และทิศทางเหมือนกัน 
 
 
 
 
2.มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
3.ทางศูนย์ได้มีการวิเคราะห์ 
SWOT ซ่ึงท าให้ศูนย์ได้เห็น
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัย
คุกคาม ซ่ึงทางศูนย์ควรท าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าผลจาก SWOT 
มาปรับแผนกลยุทธ์ให้
เหมาะสม 
 
 
 
5.มีพันธกิจ อนุรักษ์ส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ควรทบทวนปณิธานว่ายัง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันหรือไม ่
 หากยังไม่เหมาะสมอยู่ต้องให้
สมาชิกทราบทั่วกัน(บันทึก
หลักฐานด้วย)ถ้าไม่เหมาะสม
ต้องมีการก าหนดให้เป็นที่
ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย 
2.ควรวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ์ แผน เป้าหมาย
ของศูนย์เสนอมหาวิทยาลัยและ
จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุง
ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 
3.การระบุหลักฐานอ้างอิงควร
ตรงกับผลการด าเนินการ  ควร
ระบุหน้าให้ชัดเจนศึกษา
ตัวอย่างจาก SAR มหาวิทยาลัย
นานา 
4.ควรมีการน าผลการประเมิน
และผลการวิเคราะห์ไปปรับ
แผนกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน เพื่อจักท า
แผนพัฒนาในปีต่อไป 
5. พันธกิจ อนุรักษ์ส่งเสริม
ทะนุบ ารุงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นควรน ามาเขียนให้
สอดคล้องอยู่ใน SAR 
 
 

1.ปณิธานเป็นของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องท าในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
2. มีการจัดประชุมร่วมกัน 10 ศูนย์
เพื่อวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์ 
แผน และ เป้าหมายการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุกป ี
เอกสารอ้างอิงข้อ 2 : หนังสือเชิญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ปี 2552 – 
2556 
3. มีการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับ
แผนกลยุทธ์ร่วมกัน 10 ศูนย ์
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 4. หนังสือเชิญเข้าร่วม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2552 
 
 
5. มีการจัดท าโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับนักศึกษา ปี 2552 
เอกสารอ้างอิงข้อ 5:รายงานและภาพ
กิจกรรม 
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องค์ประกอบที ่ จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง ปี 2552 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อย
ละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัว
บ่งช้ีหลักของการ
ปฎิบัติงานที่
ก าหนด 

 
1.มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามหน่วยงานต่างๆ
อย่างชัดเจน 

 
1.ควรพัฒนาระบบเก็บข้อมูล 
หลักฐานต่างๆด้วยการจัดท า
ฐานข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์
มาช่วย 
2.ก าหนดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ มี
แผนการติดตามและเร่งรัด
ช่วยเหลืองาน โครงการต่างๆ
บรรลุตามเป้าหมาย 
3.ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีหลัก เช่น 
ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป หรือไม่ 
กระบวนการด าเนินงานมี
จุดอ่อนหรือไม ่

 
1.มีการจัดท าฐานข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร ์
 
 
2.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2553เพื่อให้งานส าเร็จตามก 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 
การบริหารและการ
จัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร
ทุกระดับของ
สถาบัน 

 1.จากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ไม่มีการ
จัดท าแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารตามผล
การประเมินและด าเนินการตาม
แผนอย่างครบถ้วน  ศูนย์วิทยฯ
ล าปางควรมีการจัดท าแผนการ
พัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างานไว้ล่วงหน้า เช่นปี 
2552 ศูนย์มีแผนที่จะส่งหัวหน้า
ฝ่ายการศึกษาไปอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ 1 ครั้ง ไปศึกษาดู
งาน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

1.มีการฝึกอบรมหัวหน้างานและ
บุคลากรของศวน. 10 ศูนย ์
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 : หนังสือเชิญการ
เข้าอบรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้น า
ในการบริการ ปี 2552และสมุดใบ
งานการฝึกอบรม 
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องค์ประกอบที ่ จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง ปี 2552 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 มีการ
พัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรียนรู ้

1.มีความพยายามที่จะพัฒนา
บุคลากรของศูนย์แม้ว่าจะไม่ได้
รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณก็ตาม 

1. ศูนย์ต้องหาจุดเน้นของ
ความรู้ที่ต้องการจะจัดการก่อน
ว่าเป็นความรู้ในประเด็นใด 
จากนั้นจึงวางแผนที่จะส่ง
บุคลากรไปอบรมหาความรู้ใน
ประเด็นนั้นๆแล้วจึงน ามาจัด
วางบนเว็บไซด์  โดยมีการจัด
หมวดหมู่ความรู้และเนื่องจาก
ศูนย์มีทั้งหมด 10 ศูนย์ หาก
สามารถท าเป็นเครือข่ายการ
จัดการความรู้ร่วมกันก็จะช่วย
ให้เกิดศูนย์กลางความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อบุคลากร 10 ศูนย์
ด้วย 
2.ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มี
การด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้และประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายไม่น้องกว่าร้อยละ 
50 แต่จากหลักฐานที่พบ 
รายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ เป็นแผนของปี 52 ไม่ใช่
ของปี 51 และเป็นการรายงาน
ผลตามแบบฟรอมที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับแผนของศูนย์ฯที่
วางไว้  อย่างไรก็ตามเมื่อดูจาก
แผนงานของศูนย์ฯ(7.3.1(1)) 
แล้วจะพบว่าศูนย์วางแผนไว้
ทั้งหมด 10 กิจกรรมแต่ท าได้
เพียง 4 กิจกรรม ประมาณร้อย
ละ 40 ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
 

1.มีการจัดท า Website การจัดการ
ความรู้ของศวน.ล าปาง 
เอกสารอ้างอิง CD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ปี 2552 มีการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ร้อยละ 100 
เอกสารอ้างอิงข้อ 2 : แบบรายงานผล 
SAR ปี 2552 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การพัฒนา
สถาบันสู่องค์การเรียนรู้(หลักฐานอยู่
ที่ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 มีการ
น าระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการ
บริหารการศึกษา 

1.ศูนย์พยายามหาความรู้และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงโดยการเชิญ
วิทยากรมาฝึกอบรมให้และ
น าไปสู่การจัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง มีการน ามา
พัฒนาใช้กับงานของศูนย์ด้วย 

1.ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มี
การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงแต่หลักฐานอ้างอิงเป็น
รายงานการประชุมบุคลากร
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง เรื่องการเตรียมฝึกอบรม
และจัดท าคู่มือบริหารความ
เสี่ยงปี 2552 ซ่ึงไม่ใช่แผน
บริหารความเสี่ยง เพราะแผน
ต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 
ดังนั้นจึงควรมีการจัดท าแผนที่
ชัดเจน มีการด าเนินการตาม
แผน และมีการติดตามประเทิน
การท างานในแผนด้วยอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2.ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ศูนย์ฯควรค านึงว่าการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยว่าวัดอย่างไร 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผน
บริหารความเสี่ยง ปี 2552 และ 2553 
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
รายงานผลบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน(แบบ บสน. 1 , 2) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายของ
องค์การสู่ระดับ
บุคคล 

 1.ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 มี
การน าผลการประเมินของการ
ด าเนินงานของผู้บริหารไป
เชื่อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ สามารถใช้หลักฐาน
การพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปีมาประกอบ แต่ไม่ใช่
หลักฐานรายงานการประชุม
บุคลากรของศูนย์ฯล าปาง ทั้งนี้
ได้ปรับคะแนนให้เป็น 3 
เนื่องจากได้ขอหลักฐานเพิ่ม 
เรื่องการพิจารณาความดี 
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  ความชอบมาประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9.2  
ร้อยละของ
บุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
และทักษะใน
วิชาชีพทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

 1.บุคลากรของศูนย์ฯล าปาง 
ควรหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่
อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกับศูนย์ 
โดยต้องพยายามหาจาก
อินเตอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาการ
ขาดงบประมาณ 

1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการ
ฝึกอบรมต่างๆผ่าน teleconference 
Webcassting ท าให้บุคลากรศูนย์ไม่
ต้องเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 มี
ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วน
หนึ่งของ
กระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 1.ควรมีการสร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เช่น สร้าง
เครือข่ายระหว่างศูนย์ฯทั้ง 10 
ศูนย์ โดยน าผลการประเมิน
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละ
ศูนย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันหรือสร้างเครือข่าย
ระหว่างศูนย์ฯกับชมรมศิษย์เก่า
เพื่อมาปรับปรุงหารือแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดีขึ้น 
2.ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์ฯได้รับการอบรมประกัน
คุณภาพอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

1.มีการสัมมนาเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 2553 ร่วมกับ
สถาบันอื่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโยนก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในวันที่ 
26 – 27 มิถุนายน 2553  
เอกสารอ้างอิงข้อ 1 : โครงการ
สัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.มีการน าผลการประเมินของปี 
2550 มาปรับปรุงพัฒนางานใน
ปี 2551เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

1.ควรมีการท าตารางสรุปผล
การประเมินปีก่อนๆย้อนหลัง
มากกว่า 1 ปี เพื่อน ามาวิเคราะห์
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ในปีต่อไป 

1. มีการรวบรวมผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550
และ 2551  เพือ่น ามาพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2552 

 
กลับหน้าเดิม 
BACK << 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC
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