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 ส วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเอง ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2552  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งน้ีประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)  และ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดย
อิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก  
          แตเ่น่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลของ
มหาวิทยาลัย  จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมินเฉพาะระดับสถาบัน  และใช้ผลการ
ประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา  อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
มหาวิทยาลัย  ในการประเมินคร้ังนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย  
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 255 2 มีดังนี้ 
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องค ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที ่1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
                      กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ 
                      ของการดําเนินงานตามแผน ใหครบทุกภารกิจ(สกอ.1.1และสมศ5.3) 
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน (รอบปีที่ใช้นับผลงาน  ปีงบประมาณ 2552 1ตุลาคม 2551 – 30กันยายน 2552) 

เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือ 
   ปณิธาน 

-  ยึดปรัชญาและปณิธานของ    
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ในการด าเนินงานของศวน.มสธ. 
   ล าปาง 

- มสธ.1.1-1(1) ความเป็นมา  
  ปรัชญา และปณิธานของ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
    แผนการด าเนินงานและ 
    แผนปฏิบัติการประจ าป    
    ให สอดคล องกันและกันและ 
    สอดคล องกับภารกิจหลัก 
    ของสถาบัน ยุทธศาสตร และ 
    แผนพัฒนาของชาติ 

-  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI)-ของ 
   การด าเนินงาน ตลอดจนเป้าหมาย 
   (Target)ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด 
   ความส าเร็จของการด าเนินงานโดย 
   มีการประชุมร่วมกัน 10ศูนย์ เพื่อ  
   จัดท า SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนาร่วมกัน  ให้ 
   สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
   ของชาติ และ  ปรัชญา  ปณิธาน  
   ยุทธศาสตร์ มสธ. เช่น  
    - การบริการการเรียนการสอน 
    - การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
    - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ /  
      โครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

- มสธ.1.1-2(1)  แผนการศึกษา 
  แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559(ฉบับ 
  สรุป) 
- มสธ. 1.1.2(2) กรอบแผน 
  อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
- มสธ.1.1-2(3)  แผนพัฒนา  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  ปี 2552-2556 
- มสธ. 1.1-2(4) กรอบความ 
  เชื่อมโยงระหว่างแผนบริหาร 
  ราชการแผ่นดิน แผนปฎิบัติ 
  ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กับ 
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มสธ 
. และแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทย 
  พัฒนา  
- มสธ.1.1-2(5 )  SWOT วิสัยทัศน์ 
  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
  ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของศวน. 
  ล าปาง ปี 2551-2555 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
  - มสธ.1.1-2(6)  รายงานการ 

  ประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ล าปาง 
  ครั้งที1่/2552 วันท่ี 23 ม.ค. 2552  
  วาระที่ 3.4 การประชุมร่วมกันเพื่อ 
  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี  
  2552-2556 
- มสธ.1.1-2(7) รายงานผลการ 
  บริการวิชาการแก่สังคมและการ 
  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2552   
- มสธ.1.1-2(8) แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจการให้บริการการเรียน 
  การสอนของศวน.มสธ.ล าปาง 
  ปี 2552  
- มสธ.1.1-2(9)  แฟ้มรายงาน 
  โครงการศิลปวัฒนธรรมและ 
  บริการวิชาการ ปี 2552 

3. มีการก าหนดตัวบ งชี้ของการ 
   ด าเนินงาน และก าหนดเป า 
   หมายของแต ละตัวบ งชี้เพื่อวัด 
   ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

-  มีการก าหนดเป้าหมายและตัว 
   บ่งชี้หลัก (KPI) ในการด าเนินงาน  
   และผู้รับผิดชอบงาน  
-  มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีและผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ 
   โครงการ ประจ าปี 2552 เพื่อ 
   ก าหนดเวลาและเป้าหมาย 
   ความส าเร็จของงาน 
-  มีการติดตามตรวจสอบและรายงาน 
   ผลการด าเนินงานรายไตรมาส และ 
   ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   เพื่อประเมินผลความส าเร็จของงาน 
   ตามตัวบ่งชี้ในทุกภารกิจ 

- มสธ. 1.1-3(1) สมุดพก KPI  ปี  
  2552   
 
- มสธ. 1.1-3(2) ตารางผู้รับผิดชอบ 
  โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
  ยุทธศาสตร์ ของศวน.มสธ.ล าปาง 
  ประจ าปี 2552 และแผนกิจกรรม 
  โครงการประจ าปี 2552 
- มสธ. 1.1-3(3) รายงานผลการ 
  ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
  2552  
- มสธ. 1.1-3(4) แผนปฏิบัติ 
  งานประจ าปีงบประมาณ 2552  
  - มสธ. 1.1-3(5)  รายงานผลการ 
  ปฏิบัติงานรายไตรมาส ปี 2552  
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
    และรายงานผลค ารับรองการ 

  ปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน  
  ประจ าปี 2552    

4. มีการด าเนินการตามแผนครบ 
   ทุกภารกิจ 

-  มีการด าเนินงานตามค ารับรอง 
  ปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติ 
  ราชการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

- มสธ.1.1-4(1) รายงานค ารับรอง 
  การปฏิบัติราชการประจ าปี 2552 
  รอบ 6 เดือน  9 เดือน 12 เดือน 
  รายงานผลค ารับรองปฎิบัติ 
  ราชการ ประจ าปี 2553 รอบ 6  
  เดือน   (ใช้ร่วมกับ1.1-3(5)) 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ 
   ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
   ตัวบงชี ้อยางน อยปละ 2 ครั้ง  
   และรายงานผลต อผู บริหารและ 
   สภาสถาบัน 

- มีการตรวจสอบและควบคุมการ 
  ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
  ค ารับรองการปฏิบัติงาน  และ 
  รายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยทุก  
  6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

- มสธ.1.1-5(1)  รายงานค ารับรอง 
  การปฏิบัติราชการประจ าปี  2552  
  รอบ 6  เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
  รายงานค ารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการประจ าปี  2553 
  รอบ 6 เดือน  (ใช้ร่วมกับ1.1-3(5))  

6. มีการวิเคราะห ความสอดคล อง 
   ระหว างกลยุทธ  แผนการ 
   ด าเนินงานเป าประสงค เปา    
   หมายกับยุทธศาสตร และ 
   แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน 
   สภาพการณ ปจจุบันและแนว 
   โนมในอนาคตอย างสม่ าเสมอ 

-  มีการวิเคราะห และสรุปผลการ 
   ด าเนินงาน  และด าเนินงานให้มี  
   ความสอดคลองระหว างกลยุทธ   
   แผนการด าเนินงาน เปาประสงค   
   เปาหมายกับยุทธศาสตร และ 
   แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน 
   สภาพการณ ปจจุบันและแนว 
   โนมในอนาคตอย างสม่ าเสมอ 

- มสธ.1.1-6(1) การประชุมเชิง 
  ปฎิบัติการจัดท าแผน  ยุทธศาสตร์  
  และค ารับรอง ประจ าปี 2552  
 

7. มีการน าผลการประเมินและ 
   ผลการวิเคราะห มาปรับปรุง 
   กลยุทธและแผนการด าเนินงาน 
   อยางต อเนื่อง 

-  มีการน าผลการประเมินและ 
   ผลการวิเคราะห มาปรับปรุง 
   กลยุทธและแผนการด าเนินงาน 
   อยางต อเนื่อง เพื่อเป็นฐาน 
   ปรับปรุงการปฏิบัติงานปีต่อไป 

- มสธ. 1.1-7(1)รายงานผลการ 
  ประเมินตนเอง ปี 2550และ 2551ที่ 
  น ามาพัฒนาการประเมินตนเอง  
- มสธ.1.1-7(2) รายงานการประชุม 
  บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งท่ี 
  10/2552 วันท่ี 27 ก.ค. 2552  
  วาระท่ี 5.4 วิเคราะห์การด าเนิน  
  งานตามแผนปี 2552 ท่ียังไม่บรรลุ 
  เป้าหมาย 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
5 - 6 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
-  ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อแรก 
 2 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1.  ศูนย์ฯมีการประชุม เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  
    พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนโดยสอดคล้อง 
    กับปณิธาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ 
    มหาวิทยาลัย ร่วมกัน 10 ศูนย์  ท าให้มีเป้าหมาย 
    ในการด าเนินงานทิศทางเดียวกัน 
2.  ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติ  
    ราชการประจ าปีประจ าปี  เป็นแนวทางในการ  
    ก าหนดภาระงานและระยะเวลาการด าเนินงานที่  
    ชัดเจน  ท าให้ปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมาย  
    สอดคล้องวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
    ของมหาวิทยาลัย และงานส าเร็จตาม 
    ก าหนดเวลา 

1. ปรับปรุงค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ 
   แผนปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทุกงานและมี 
   ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะยังขาดการรายงาน  
   ผลงานงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มสธ.1.1-1(1)    ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มสธ.1.1-2(1)    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559(ฉบับสรุป) 
มสธ. 1.1.2(2)   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
มสธ.1.1-2(3)    แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552-2556  
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มสธ. 1.1-2(4)     กรอบความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฎิบัติราชการ  
                      กระทรวงศกึษาธกิาร กบัแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี มสธ และแผนยุทธศาสตร ์
                      ศนูย์วทิยพฒันา  
มสธ.1.1-2(5 )    SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ของ 
                      ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2551-2555 
มสธ.1.1-2(6)     รายงานการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ล าปางครั้งที1่/2552 วันท่ี 23 ม.ค. 2552 วาระที่ 3.4  
                      การประชุมร่วมกนัเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2552-2556 
มสธ.1.1-2(7)     รายงานผลการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2552   
มสธ.1.1-2(8)    แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการการเรียนการสอนของศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2552  
มสธ.1.1-2(9)    แฟ้มรายงานโครงการศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ ปี 2552 
มสธ.1.1-3(1)    สมุดพก KPI  ปี 2552   
มสธ.1.1-3(2)    ตารางผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ของศวน.มสธ.ล าปาง  
                     ประจ าปี 2552 แลแผนกิจกรรมโครงการประจ าปี 2552 
มสธ.1.1-3(3)   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2552  
มสธ.1.1-3(4)    แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2552  
มสธ.1.1-3(5)   รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ปี 2552 และรายงานผลค ารับรองการปฎิบัติราชการ  
                    ระดับหน่วยงานประจ าปี 2552    
มสธ.1.1-6(1)   การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผน  ยุทธศาสตร์  และค ารับรอง ประจ าปี 2552  
มสธ. 1.1-7(1)   รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2551ที่น ามาพัฒนาการประเมินตนเอง   
มสธ.1.1-7(2)    รายงานการประชุมบุคลากรศวน.มสธ.ล าปางครั้งที่ 10/2552 วันท่ี 27 ก.ค. 2552  
                    วาระท่ี 5.4 วิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนปี 2552 ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบงชี้ที ่1.2  ร้อยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้หลักของการปฏิบัติงานที ่
                       กําหนด (สกอ.1.2  ก.พ.ร. 3.2  และ3.3) (ปีงบประมาณ 2552  1ต.ค. – 30ก.ย.52) 
 

- วิธีการคํานวณ 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าป งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย  x100 
                              จ านวนตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 

บรรลุเป าหมาย 
รอยละ 75 - 89 

11 
X100 = ร้อยละ  100 

11 
 

- มสธ.1.2-1(1) รายงานผลการ 
  ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ร้อย 
  ละ 100 ในปี 2552 

 
- เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

บรรลุเป าหมาย 
รอยละ 60 - 74 

บรรลุเป าหมาย 
รอยละ 75 - 89 

บรรลุเป าหมาย 
รอยละ 90 - 100 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2551 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 89 
 3 

ผลการด าเนินงาน 3 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 มสธ. 1.2-1(1) รายงานผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด ปี 25 52  
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จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. ศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. ล าปางมีการแบ่งหน้าที่ 
    ในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  
    ท าให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว และไม่ก้าวก่ายงาน 
    กัน 
2. มีการประชุมและด าเนินงานตามแผนงานและ  
   ขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ท าให้บุคลากรมีความ 
   พร้อมในการจัดเก็บข้อมูล 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน 10  
   ศูนย์  เพื่อให้มีตัวชี้วัดและเป้าหมายเดียวกันทุกปี 
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องค ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบงชี้ที ่7.2  ภาวะผูนําของผู บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.2) 
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน ( ปีการศึกษา 2552  1 ก.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 2553) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีกระบวนการสรรหา
ผู้บริหารที่เป็นระบบ  
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ในการสรรหาผู้บริหารทุกระดับ  โดย
มีแนวทางสรุปได้ ดังน้ี 

1. การสรรหาระดับอธิการบดี ให้ทุก
หน่วยงานได้เสนอชื่อท่ีเหมาะสม และมี
คณะท างานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งใน
รูปคณะกรรมการสรรหา โดยมีการให้ผู้ที่
ถูกเสนอชื่อและผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
ประชาคม มสธ.  

2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้
เสนอชื่อต่อที่ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสียง
ข้างมาก และมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหน่ึง
ของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา (ไม่รวมผู้
ลาศึกษาต่อ)   

3. การสรรหาระดับกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้เสนอชื่อต่อที่
ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก (ไม่รวม
ผู้ลาศึกษาต่อ)   

4. การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก ใช้
วิธีเวียนแจ้งให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้า
รับการคัดเลือก และให้หน่วยงานเสนอชื่อ
บุคคลท่ีเหมาะสม มีการตั้งคณะท างานสรร
หาขึ้นมาท าหน้าที่คัดเลือก  
 

มสธ. / กจ. 7.2-1 (1) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่า
ด้วยการสรรหาอธิการบดี  
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
เลือกประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาและกรรมการประจ า
สาขาวิชา พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเเลือก 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
และกรรมการประจ าสาขาวิชา ลง
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2549 

 
 

../Local%20Settings/Temp/7.2-1(1).pdf
../Local%20Settings/Temp/7.2-1(2)
../Local%20Settings/Temp/7.2-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 5. การสรรหาผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ใช้
วิธีเวียนแจ้งให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก มีการตั้งคณะท างานสรรหา
ขึ้นมาท าหน้าที่คัดเลือก  

6. การสรรหาหัวหน้าศูนย์ / ฝ่าย / งาน ใช้การ
ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย  และมี
การตั้งคณะท างานคัดเลือก โดยที่ประชุม 
ก.พ.อ. มสธ. 

มสธ. / กจ. 7.2-1 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
ผู้อ านวยการส านัก 

2.  ผู้บริหารด าเนินการ
บริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลและใช้
ศักยภาพภาวะผู้น าที่มี
อยู่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ สูงสุด ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกระดับ เช่น 
 หลักนิติธรรม  ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ 
 หลักความโปร่งใส  ได้แก่ มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เช่น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน 
ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
บุคคลภายนอก ที่ส าคัญ  เช่น   
1.  การเปิดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2552 – 2556) โดยเผยแพร่ผ่านทาง 
http://www.stou.ac.th 

2.  การเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2552โดย
เผยแพร่ผ่านทาง http://www.stou.ac.th 

มสธ. 7.2-2(1)  http://www.stou.ac.th 
http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วยการด าเนินงานของส านักและ
สถาบัน พ.ศ. 2551 (ข้อ 9...การ
ด าเนินงาน การก ากับ ดูแล และการ
บริหารงานในส านักและสถาบันต้อง
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน) 
มสธ. / กจ. 7.2-2(4)   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับ
รายละเอียดแผนงาน และโครงการ  
(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552) 

 

file:\\APPLE\QAChannel$\QAIndex\walls\QA52\KPI\KPI_7.2\7.2-1(4).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
../Local%20Settings/Temp/7.2-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  ผู้บริหารด าเนินการ

บริหารด้วยหลักธรรมาภิ
บาลและใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย    (ต่อ) 

3.  การเปิดเผยค ารับรองการปฏิบัติราชการและ
ผลการปฏิบัติราชการตาม  
ค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4.  การเปิดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 
ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคล
ภายในที่ส าคัญ เช่น 
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเรื่องแผนปฏิบัติ

ราชการ และงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2552  
2. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ให้ได้
รับทราบโดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
และเปิดให้มีการทักท้วงและสามารถอุทธรณ์
ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มติที่ประชุมท่ีส าคัญ เช่น ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุม 
กพอ. ที่ประชุมสภาวิชาการ ผ่านทาง 
http://eservice.stou.ac.th 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ผ่านทาง 
http://eservice.stou.ac.th 

 หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่
ส าคัญ เช่น 

1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  
2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
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2.  ผู้บริหารด าเนินการ

บริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลและใช้
ศักยภาพภาวะผู้น าที่มี
อยู่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (ต่อ) 

 

3.   มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตนเอง 
เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556   

4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วัน
ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง  

5.   ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
       หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี จากผลการ 
       ประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 

 

  หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้  ได้แก่ การ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีเป็น
รายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน 
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง เพื่อการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551  
2. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2552 ต่อส านักงบประมาณ ผ่าน
เครื่องมือ PART  

4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 ต่อส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน   
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2.  ผู้บริหารด าเนินการ

บริหารด้วยหลัก 
       ธรรมาภิบาลและใช้

ศักยภาพภาวะผู้น าที่มี
อยู่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (ต่อ) 

 

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ภายใน 

1. ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และน าเสนอด้วยวาจา
ต่ออธิการบดี และรองอธิการบดี 

2. ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ทุกไตรมาส 

4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย  

5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

 

  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดหลักการ
รวมบริการประสานภารกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ทุกหน่วยงานมีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส ผ่านระบบ e-
Unit Budget  

2. น าผลการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณทุกปี
เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย   โดยตามระบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ ต้นทุน   

3. การตัดสินใจด้านการเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนที่เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิมา
เป็นกรรมการ 
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 4. มีการจัดท ารายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปี

งบประมาณ 2552 และน าผลท่ีได้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ
ปีงบประมาณ 2553 

5. มีแผนบริหารทรัพยากรร่วมกันของทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2552  
(ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 3.3) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 

3. มีกระบวนการ
ประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารที่ชัดเจน  และ
เป็นที่ยอมรับ ใน
มหาวิทยาลัย 

 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในสถาบัน ดังน้ี 
 การประเมินศักยภาพ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมิน

ศักยภาพผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. ระดับอธิการบดี ใช้การประเมินโดย Audit 

Committee ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
2. ระดับรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการ
กอง/หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ในส านัก/สถาบัน และ
หัวหน้างานในกอง โดยได้จัดท าแบบสอบถาม
ภาวะผู้น าผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ประเมินผู้บังคับบัญชาในประเด็นต่างๆ และ
ส่งคืนเป็นการลับ และสรุปผลการประเมินเสนอ
ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อจะ
ได้น าผลดังกล่าวไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารต่อไป 

มสธ. / กจ.  7.2-3(1)  หนังสือท่ี ศธ 
0522.13 / 64 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2553 เรื่องผลการประเมินภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2552 
มสธ. / สภม. 7.2-3(2)  รายงานการ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรธิราช (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1 / 2553 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 
มสธ. / กผ. 7.2-3(3)  เอกสารลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระหว่างอธิการบดีกับ
เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

../Local%20Settings/Temp/7.2-3(1).pdf
../Local%20Settings/Temp/7.2-3(2).pdf
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3. มีกระบวนการ

ประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารที่ชัดเจน 
และเป็นที่ยอมรับ ใน
มหาวิทยาลัย  (ต่อ) 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2552 

1. ระดับอธิการบดี มีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 
กับเลขาธิการ สกอ. 

2. ระดับรองอธิการบดี มีการลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2552 กับอธิการบดี 

3. ระดับประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง 
/ ศูนย์ มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 กับรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล 

มสธ. / กผ. 7.2-3(4)  เอกสารลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
รองอธิการบดีกับอธิการบดี มสธ.  
มสธ. / กผ. 7.2-3(5)  เอกสารลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงาน ระหว่างผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน ผู้อ านวยการกอง / ศูนย์ กับ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
มสธ. / กผ. 7.2-3(6)  ตารางสรุปผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ 
รป.กผ. 4/52) 

4.  มีการจัดท าแผนและ
กลไกการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหารตามผลการ
ประเมิน  และ
ด าเนินการตามแผน
อย่างครบถ้วน 

มีการ จัดท าแผน พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 และมีการ
ด าเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 (TQF) 
3. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน 
4. การควบคุมภายใน 

มสธ. 7.2-4(1) แผนพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2552  

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
 
 
 

../Local%20Settings/Temp/7.2-4(1).xls
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 4 ข้อแรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน ครบ 4 ข้อแรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยมหาวิทยาลัย  
   เป็นผู้ด าเนินการ 
2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการเป็นตัวก าหนด 
   ผลงานและการด าเนินงานของผู้บริหาร 
 

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
   ประเมินและสรรหาผู้บริหารด้วย 
2. การประเมินควรเปิดเผยต่อสาธารณชนโดย 
   โปร่งใส  ยุติธรรม และ ตรวจสอบได้ 
3. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุม  
   ทุกประเด็น โดยเน้นการบริหารงานด้วยหลัก 
   ธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 

 
หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
มสธ. / กจ. 7.2-1 (1)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเลือกประธาน  
                                    กรรมการประจ าสาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
                                    พ.ศ.2544 
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3)    ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเเลือกประธานกรรมการประจ า 
                                    สาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา ลงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2549                     
มสธ. / กจ. 7.2-1 (4)    ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้อ านวยการส านัก 
มสธ. 7.2-2(1)          http://www.stou.ac.th    http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงานของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551  
                                    (ข้อ 9...การด าเนินงาน การก ากับ ดูแล และการบริหารงานในส านักและสถาบันต้องยึดหลัก 
                                    ธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน) 
มสธ. / กจ. 7.2-2(4)     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน และโครงการ  
                                    (1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552) 

file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-1(1).pdf
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-1(2)
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-1(3).pdf
file:\\APPLE\QAChannel$\QAIndex\walls\QA52\KPI\KPI_7.2\7.2-1(4).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-2(2).pdf
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มสธ. / กจ.  7.2-3(1)       หนังสือท่ี ศธ 0522.13 / 64 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2552 
มสธ. / สภม. 7.2-3(2)     รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรธิราช (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1 / 2553 
                                       วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553 
มสธ. / กผ. 7.2-3(3)        เอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างอธิการบดีกับเลขาธิการ  
                                       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
มสธ. / กผ. 7.2-3(4)        เอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับรองอธิการบดีกับอธิการบดี มสธ.  
มสธ. / กผ. 7.2-3(5)        เอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระหว่างผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
                                        ผู้อ านวยการกอง / ศูนย ์กับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
มสธ. / กผ. 7.2-3(6)        ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปี  
                                       งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ รป.กผ. 4/52) 
มสธ. 7.2-4(1)                แผนพฒันาศกัยภาพของผู้บรหิาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-3(1).pdf
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-3(2).pdf
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.2-4(1).xls
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ตัวบงชี้ที ่7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองค การเรียนรู (สกอ. 7.3  สมศ 5.2  และก.พ.ร. 20) 
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน (ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 30กันยายน 2552) 

เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการทบทวนและจัดท า 
   แผนการจัดการความรู  เพื่อ 
   มุงสู องคกรแห งการเรียนรู    
   และประชาสัมพันธ เผยแพร ให 
   ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

- มีการประชุมบุคลากรของ  
  ศวน.มสธ.ล าปาง เพื่อทบทวน 
  ผลการประเมินการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา(การจัดการ 
  ความรู้ประจ าปี 2551) เพื่อหา 
  แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
  ข้อบกพร่องและเป็นแนวทางใน 
  การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  ประจ าปี 2552   
- มีการจัดท าแผนการจัดการ 
  ความรู้ประจ าปี เพื่อเป็น 
  แนวทางในการด าเนินงาน 
  จัดการความรู้  (KM.) 
 
 
 
 
- มีการประชาสัมพันธ์แผนการ 
  จัดการความรู้ผ่าน website การ 
  จัดการความรู้ของศวน.มสธ. 
  ล าปาง 

- มสธ. 7.3-2(1)  รายงานการประชุม 
  บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ครั้งที่  
  21/2551 วันท่ี 17 ธ.ค. 51 ระเบียบ 
  วาระการประชุมที่ 2.1 ผลการ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
- มสธ. 7.3-2(2) รายงานการประชุม 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่  
  22/2551 วันท่ี 25 ธ.ค. 2551 วาระที่ 
  3.1 การประชุมวางแผนการจัดการ 
  ความรู้ ประจ าปี 2552 
- มสธ. 7.3-1(2)  แผนการจัดการ 
  ความรู้ระดับหน่วยงาน ปี 2552 และ 
  2553 
- มสธ. 7.3-1(3) CD  Website การ 
  จัดการความรู้ ปี 2551 – 2552 ของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 

2. มีการด าเนินการตามแผน 
   จัดการความรู และประสบความ 
   ส าเร็จตามเป าหมายไม น อย 
   กวา รอยละ 50 

- มีการด าเนินการตามแผน 
  จัดการความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
  50 อย่างเป็นรูปธรรม 
 
- มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. 
  ล าปาง เพื่อก าหนดหัวข้อ  
  เป้าหมาย และวิธีการ รวมท้ัง 
  ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

- มสธ. 7.3-2(1) รายงานผลการ 
  ด าเนินงานการจัดการความรู้  
  ปี 2552รอบ 6 เดือน 9 และ  
  12 เดือน    
-  มสธ. 7.3-2(2) รายงานการประชุม 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่  
  22/2551 วันท่ี 25 ธค.2551 ระเบียบ 
  วาระที่ 3.1 แผนการจัดการความรู้  
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
  

 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ 
  จัดการความรู้ของ ศวน.มสธ. 
  ล าปาง 
- มีการประชุมคณะท างานการ 
  จัดการความรู้ เพื่อก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง 
  ทั้งหมดในเรื่องการจัดการ 
  ความรู้ของ ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ร่างแผนการจัดการความรู้  
  ประจ าปีงบประมาณ 2552 
 
- มีการระดมสมองเพื่อจัดท าคู่มือ 
  การจัดการความรู้  ปี 2552 

  ปี 2552 และก าหนดหัวข้อการ 
  จัดการความรู้ 
- มสธ.7.3-2(3) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2552 
- มสธ. 7.3-2(4) สมุดพกของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง ก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องการ 
  จัดการความรู้ 
 
- มสธ. 7.3-2(5) แผนการจัดการ 
  ความรู้ของศวน.มสธ.ล าปาง  
  ประจ าปี 2552 
- มสธ. 7.3-2(5)คู่มือการจัดการ 
  ความรู้ ประจ าปี 2552  เพื่อพัฒนา 
  กระบวนงาน 3 งาน ของศวน.มสธ. 
  ล าปาง 

3. มีการด าเนินการตามแผน 
   จัดการความรู และประสบ 
   ความส าเร็จตามเป าหมาย 
   รอยละ 100 

- มีการด าเนินการตามแผนการ 
  จัดการความรู้ของศวน.มสธ. 
  ล าปาง ประจ าปี 2552 ไม่น้อย 
  กว่าร้อยละ 100 ตามข้อมูลใน 
  รายงานผลการด าเนินงานการ 
  จัดการความรู้รอบ 9 เดือนและ 
 12 เดือน ที่จัดส่งให้ศูนย์ประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 
- มีการน าการจัดการความรู้ไปใช้ 
  พัฒนาปรับกระบวนงานของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 3 งานอย่าง 
  เป็นรูปธรรม คือ 
  1.การบริหารความเสี่ยงในระบบ 
    การเงินและบัญชี ของงาน 

- มสธ. 7.3-3(1) รายงานผลการ 
  ด าเนินงานการจัดการความรู้  
  ปี 2552 รอบ 9 เดือน 12 เดือน 
 
 
 
 
 
- มสธ. 7.3-3(2) คู่มือการจัดการ 
  ความรู้ ประจ าปี 2552 เรื่องการ 
  บริหารและควบคุมความเสี่ยงของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง (ใช้เอกสาร่วมกับ 
  มสธ.7.3-2(5)) 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
 อ านวยการและธุรการ 

  2. การบริหารความเสี่ยงใน 
     ระบบควบคุมการจ าหน่าย 
     ระเบียบการรับสมัคร 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     ของงานส่งเสริมและบริการ 
     การศึกษา 
 3.การบริหารความเสี่ยงการ 
   ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
   อิเล็กทรอนิกส์จากภัยธรรมชาติ 
   ของงานบริการสื่อและ 
   เทคโนโลยีการศึกษา 
   เผยแพร่การจัดการความรู้ผ่าน 
   สื่อเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
- มีการจัดท าWebboard KM.และ 
  Website KM.ของศวน.มสธ. 
  ล าปาง 

- มสธ. 7.3-3(3)  CD Webboard KM. 
  และ Websiteของศวน.มสธ.ล าปาง 

4. มีการติดตามประเมินผลความ  
   ส าเร็จของการจัดการความรู  

- มีการวิเคราะห์และประเมินผล 
  การปรับกระบวนงานเพื่อพัฒนา 
  3 งาน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ 
  ภายนอก เรื่อง การพัฒนางาน 
  ประจ าสู่การวิจัยสถาบันผ่าน  
  CD Webboard KM. และ  
  Websiteของศวน.มสธ.ล าปาง 

- มสธ.7.3-4(1) รายงานการปรับ 
  กระบวนงานการจัดการความรู้ ของ  
  ศวน.มสธ.ล าปาง 
- มสธ.7.3-4(2) มสธ. CD Webboard 
  KM. และ Websiteของศวน.มสธ. 
  ล าปาง เรื่องรายงานการฝึกอบรม 
  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
  สถาบัน 
 

5. มีการน าผลการประเมินไป 
   ปรับใช ในการพัฒนากระบวน 
   การจัดการความรู ให้เปนส วน 
   หนึ่งของกระบวนงานปกติและ 
   ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 

- มีการน าผลการประเมินไปปรับ 
  ใช้ในการพัฒนากระบวนการ 
  จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง 
  ของกระบวนงานปกติและ 
  ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  

- มสธ.7.3-5(1) ประกาศมหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ผลการ 
  ประเมินการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  
  ประจ าปี การศึกษา 2552 เฉพาะตัว 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
 ปี 2553 

 
  บ่งชี้ท่ี 7.3 
- มสธ.7.3-5(2) แผนการจัดการ 
  ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
- ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  3 ข้อแรก 
X 1 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 2 ข้อ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีการจัดท า website KM.ของศวน.มสธ. ล าปาง 
   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและ 
   ภายนอก 
2. มีการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (KM.)  เพื่อ 
   พัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนงานของศวน.มสธ. 
   ล าปาง เช่น คู่มือบริหารความเสี่ยงในงานของ 
   ศวน.ล าปางโดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกงาน 
3. ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่งเป็นเครือข่ายการจัดการ 
   ความรู ้

1.  มีการจัดประชุมร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อเขียน 
    แผนงานการจัดการความรู้ทุกปี   
2. ปรับปรุง Website KM.ของศวน.มสธ.ล าปางให้ดี 
    ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
    ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
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หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
มสธ. 7.3-2(1)   รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ครั้งที่ 21/2551 วันท่ี 17 ธ.ค. 51  
                     วาระการประชุมท่ี 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มสธ.7.3-1(2)    แผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ปี 2552 และ ปี 2553  
มสธ.7.3-1(3)    รายงานการประชุมบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 22/2551 วันท่ี 25 ธ.ค. 2551  
                     วาระท่ี 3.1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2552 
มสธ. 7.3-1(3)   CD  Website การจัดการความรู้ ปี 2551 – 2552 ของศวน.มสธ.ล าปาง 
มสธ. 7.3-2(1)   รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2552รอบ 6 เดือน 9 และ 12 เดือน    
มสธ. 7.3-2(2)    รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 22/2551 วันท่ี 25 ธค.2551 ระเบียบ  
                     วาระท่ี 3.1 แผนการจัดการความรู้ ปี 2552 และก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 
มสธ.7.3-2(3)    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2552  
มสธ. 7.3-2(4)   สมุดพกของ ศวน.มสธ.ล าปาง ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องการจัดการความรู้ 
มสธ. 7.3-2(5)   แผนการจัดการความรู้ของศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2552  
มสธ. 7.3-2(5)    คู่มือการจัดการความรู้ ประจ าปี 2552  เพื่อพัฒนากระบวนงาน 3 งาน ของ  
                     ศวน.มสธ.ล าปาง 
มสธ. 7.3-3(1)   รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2552 รอบ 9 เดือน 12 เดือน  
มสธ. 7.3-3(2)    คู่มือการจัดการความรู้ ประจ าปี 2552 เรื่องการบริหารและควบคุมความเสี่ยงของ  
                     ศวน.มสธ.ล าปาง (ใช้เอกสาร่วมกับ มสธ.7.3-2(5)) 
มสธ. 7.3-3(3)    CD Webboard KM. และ Website ของศวน.มสธ.ล าปาง 
มสธ.7.3-4(1)    รายงานการปรับกระบวนงานการจัดการความรู้ ของ ศวน.มสธ.ล าปาง  
มสธ.7.3-4(2)     CD Webboard  KM. และ Website ของศวน.มสธ.ล าปาง เรื่องรายงานการฝึกอบรม 
                     การพฒันางานประจ าสูง่านวจัิยสถาบัน 
มสธ.7.3-5(1)     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
                     ภายในสถาบันอดุมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 เฉพาะตัว บ่งชี้ท่ี 7.3 
มสธ.7.3-5(2)    แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2553  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ 
                       ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
ผลการด าเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดท าแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
รูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา - 
ธิราช พ .ศ.2551 – 2554 โดยในปี  พ.ศ.2552 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการหลักเพื่อ
บริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 โครงการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปน้ี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human Resources 
Management) 
โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพร้อม
ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human Resources 
Development) 
โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดท าสมรรถนะบุคลากรของแต่
ละสายงาน 
โครงการที่ 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร 
มสธ. สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 
ตามกรอบ Competency  
โครงการที่ 2.3 : โครงการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย (KM)  
 
 

มสธ.7.4-1(1) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 
มสธ.7.4-1(2) รายงานการประชุมของ
คณะท างานของ มหาวิทยาลัยในก ากับ  
มสธ.7.4-1(3) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดท าสมรรถนะบุคลากร
ของแต่ละสายงาน 
มสธ.7.4-1(4) แผนพัฒนาบุคคลากร 
มสธ. สายวิชาการ(จากฝ่ายพัฒนา
คณาจารย)์ และสายสนับสนุนวิชาการ 
(จากกองการเจ้าหน้าที่) 
มสธ.7.4-1(5) แผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย (KM) 
 
 

 

../Local%20Settings/Temp/7.4-1(1).pdf
../Local%20Settings/Temp/7.4-1(5).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
สรรหา การจัดวางคนลง
ต าแหน่ง การก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่ง 
การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ  
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสร้าง
ขวัญก าลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา 
และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง
ต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง 
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ ดังน้ี 
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังน้ี 

- หน่วยงานที่ต้องการสรรหาบุคลากรใน
ต าแหน่งต่างๆ ส่งเรื่องให้กองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อเสนอให้  กพอ . 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิจารณาพร้อมทั้ง แต่งต้ังคณะท างาน
เพื่อท าหน้าที่ในการคัดเลือก  

- เม่ือคณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือก
เสร็จแล้ว จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม 
กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก 

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระบบและ
กลไก ดังน้ี 

- การประเมินผลการทดลองการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานและฝ่ายหรือเทียบเท่าจาก
ระดับ 6 เป็นระดับ 7  

- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือน
ขั้นเงินเดือนประจ าปี 

มสธ.7.4-2(1)  เว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที่
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Personal/News/index.htm 
มสธ. 7.4-2(2) http://www.stou.ac.th 
มสธ. 7.4-2(3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ / เพื่อจ้างบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
มสธ. 7.4-2(4) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
มสธ. 7.4-2(5) เกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ อ.ก.ม. ก าหนดเพิ่มเติม 
มสธ. 7.4-2(6) การก าหนดระยะเวลาการ
จัดส่งต้นฉบับเอกสารการสอนชุดวิชา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
มสธ. 7.4-2(7) แผนปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2552 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
สรรหา การจัดวางคนลง
ต าแหน่ง การก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่ง 
การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ  
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสร้าง
ขวัญก าลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา 
และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ  (ต่อ) 

2.3 การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม  และการ
พัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไก ดังน้ี 
- มีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านักวิชาการ เป็น 
  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการฝึกอบรม 
  สัมมนา เพื่อพัฒนาคณาจารย์โดยตรง 
- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนับสนุนการพัฒนา 
  บุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดย 
  มีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก าหนด 
  หลักเกณฑ์ และแนวทางจัดสรรเงินให้แก่ 
  หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา 
  จัดสรรในทุกป ี
- มีคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ที่มีหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบหลักในการก าหนดทิศทางใน 
  การพัฒนาคณาจารย์งมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช 
- มีการให้ทุนการศึกษาต่อท้ังในประเทศและ 
  ต่างประเทศ  
- มีทุนการฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้นใน 
  ต่างประเทศ ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์  
- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรื่อง 
  ทั่วๆไปไว้ท่ีกองการเจ้าหน้าที่ 
2.4 การสร้างขวัญและก าลังใจ ดังน้ี 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ  
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจ า 
  งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจ า 
  เงินนอกงบประมาณ 
ทั้งน้ีได้มีการยกย่องบุคคลท่ีได้ประกอบคุณงาม
ความดีผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของมสธ. 

มสธ. 7.4-2(8) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มสธ. 7.4-2(9) หลักเกณฑ์การเพิ่ม
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2552 
มสธ. 7.4-2(10) หนังสือ
ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/ว12 
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 
มสธ. 7.4-2(11) อ้างถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.2 
มสธ. 7.4-2(12)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(13)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(14)  พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
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 2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที่ปรากฏตาม
กฎหมาย ดังน้ี 
-  ส าหรับข้าราชการ ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ใน 
    หมวด 5 และ 6 ของ พรบ. ระเบียบข้าราชการ 
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
-  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
   บทลงโทษไว้ใน หมวด 6 และ 7ของข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ 
   บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
-  ส าหรับลูกจ้างได้ก าหนดบทลงโทษไว้ใน ส่วน 
   ที่ 5และ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย สุโขทัย 
   ธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
   ส าหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547 

มสธ. 7.4-2(15) มติที่ประชุม ก.พ.อ. 
มสธ. ครั้งที ่1/2553  เม่ือวันที่ 19 
มกราคม 2553  เห็นชอบผลการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นทุกประเภท 
 

3.  มีระบบสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่าง
มีความสุข 

มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ดังน้ี 
3.1 สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ 
3.2 สวัสดิการสงเคราะห์ด้านท่ีอยู่อาศัย โดย

ให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าที่ยังไม่มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

3.3 สวัสดิการรถรับ -ส่งบุคลากร โดยจัดรถ
บริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การเดินทางมาปฏิบัติราชการ จ านวน 10 
เส้นทาง 

3.4 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 

มสธ.7.4-3(1)  
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Personal/ 
News/Sawadikarn.html 
มสธ.7.4-3(2) ผลการด าเนินงานใน
การจัดสวัสดิการต่างๆ ในปี 2552 ของ
มหาวิทยาลัย 
มสธ.7.4-3(3)  กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศที่เก่ียวข้องงานสวัสดิการ 

 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html


52 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีระบบสวัสดิการและ

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่าง
มีความสุข  (ต่อ) 

3.6 สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
3.7 สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน 
3.8 สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว 
3.9 สวัสดิการน้ าดื่ม 
3.10 สวัสดิการประกันสังคม 
3.11 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล 
 - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี ปี

ละ 1 ครั้ง 
 - โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะ

และแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน 
3.12 สวัสดิการเงินกู้ 
        - สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข. 
        - สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข 
การสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

1. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเสนอค่านิยม 
มสธ. (stou Way)  3  ครั้ง             
จนกระทั่งได้ค่านิยมร่วมที่เรียกว่า  
smart value  

2. มีการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม ในการ
ท างาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา    ธิ
ราช โดยส านักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มสธ.7.4-3(4) รายงานการประชุมท่ี
ประชุมผู้บริหาร ครั้งท่ี 10/2552 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2552 
มสธ.7.4-3(5) รายงานการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย 
ส านักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.  มีระบบส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
รวดเร็วตามสายงาน 

มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสาย
งาน ดังน้ี 
4.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคลากรสายวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

4.2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

4.3 มีการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้อ านวยการ
ส านัก / สถาบัน /กอง /ศูนย์ โดยเปิด
โอกาสให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก าหนดเข้ามาสู่กระบวนการคัดเลือก
ตามความสมัครใจ 

มสธ.7.4-4(1) อ้างถึง มสธ. 7.2-1(1), 
7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 
มสธ.7.4-4(2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 
มสธ.7.4-4(3) หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ 
มสธ.7.4-4(4) หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ 
/ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการพิเศษ 
ระดับ 9 

5.  มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ 

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ  ครอบคลุมสวัสดิการ  บรรยากาศใน
การท างาน และความก้าวหน้าในการท างาน  
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ร่วมกันออกแบบส ารวจความ
พึงพอใจท่ีมีต่อสวัสดิการ  บรรยากาศในการ
ท างาน และความก้าวหน้าในการท างาน 
และน าไปเก็บข้อมูลจริงในช่วงเดือน ก.ย. 
ถึง ต.ค. 52 โดยแจกแบบสอบถามไปยังทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้
แบบสอบถามตอบกลับจากทุกหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น  910   คน  

มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที่มี
ต่อการปฏิบัติงานในมสธ. 
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6. มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 

ได้มีการน าเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และได้น า
ความคิดเห็นของบุคลากรในข้อ 5 มา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่ส าคัญ 
ดังน้ี 

1. ปรับปรุงห้องอาหารปาริชาติ เพื่อให้มี
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ โดยได้รับใบ
ประกาศนียบัตร food safety  จาก
กระทรวงสาธารณสุข  

2. การตรวจสุขภาพประจ าปี ได้มีการ
รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 และ
ให้บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ ่ 

3. ปรับปรุงเส้นทางรถสวัสดิการ เพื่อให้
ครอบคลุมเส้นทางยิ่งขึ้น พร้อม
เปล่ียนจากรถบัสพัดลม  และรถบัส
ปรับอากาศจากเดิม 3 เส้นทางเป็น   
รถบัสปรับอากาศทุกเส้นทาง  

4. จัดรถไฟฟ้า เพื่อรับส่งบุคลากร
ระหว่างอาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยจ านวน 3 คัน 

มสธ.7.4-6(1) ใบประกาศนียบัตร food 
safety  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 มสธ.7.4-6(2)  หนังสือเวียน/การ
จัดซื้อเจลล้างมือ 
มสธ.7.4-6(3)  มติคณะกรรมการ
สวัสดิการในการประชุม   
มสธ.7.4-6(4) TOR การจัดจ้างรถบัส
ปรับอากาศ 
มสธ.7.4-6(5) มติที่ประชุมผู้บริหาร 
 

 
 
              เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 
 
 

../Local%20Settings/Temp/7.4-6(1).pdf
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            ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อแรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อแรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
เอกสารอ้างอิง 
มสธ.7.4-1(1)        แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 
มสธ.7.4-1(2)        รายงานการประชุมของคณะท างานของ มหาวิทยาลัยในก ากับ  
มสธ.7.4-1(3)        การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าสมรรถนะบุคลากรของแต่ละสายงาน 
มสธ.7.4-1(4)        แผนพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ(จากฝ่ายพัฒนาคณาจารย์) และสายสนับสนุนวิชาการ (จากกอง 
                              การเจ้าหน้าที)่ 
มสธ.7.4-1(5)         แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (KM) 
มสธ.7.4-2(1)         เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/index.htm 
มสธ. 7.4-2(2)        http://www.stou.ac.th 
มสธ. 7.4-2(3)        ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนใน 
                               สถาบันอุดมศึกษา มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ / เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
                               ต าแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
มสธ. 7.4-2(4)        ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
มสธ. 7.4-2(5)        เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ อ.ก.ม. ก าหนดเพิ่มเติม 
มสธ. 7.4-2(6)        การก าหนดระยะเวลาการจัดส่งต้นฉบับเอกสารการสอนชุดวิชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น 
                               เงินเดือน 
มสธ. 7.4-2(7)        แผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2552 
มสธ. 7.4-2(8)       ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
                             มหาวิทยาลัย 
มสธ. 7.4-2(9)      หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 
มสธ. 7.4-2(10)    หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/ว12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 
มสธ. 7.4-2(11)    อ้างถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.2 
มสธ. 7.4-2(12)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
                             พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(13)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างเงินรายได้  
                             พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(14)    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.4-1(1).pdf
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.4-1(5).doc
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://www.stou.ac.th/
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  มสธ. 7.4-2(15)     มติที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. ครั้งที ่1/2553  เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2553  เห็นชอบผลการคัดเลือกบุคลากร 
                                ดีเด่นทุกประเภท 
 มสธ.7.4-3(1)          http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html 
มสธ.7.4-3(2)           ผลการด าเนินงานในการจัดสวัสดิการต่างๆ ในปี 2552 ของมหาวิทยาลัย 
มสธ.7.4-3(3)           กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องงานสวัสดิการ          
มสธ.7.4-3(4)           รายงานการประชุมท่ีประชุมผู้บริหาร ครั้งท่ี 10/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 
มสธ.7.4-3(5)           รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย ส านักงาน 
                                บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มสธ.7.4-4(1)          อ้างถึง มสธ. 7.2-1(1), 7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 
มสธ.7.4-4(2)          ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน 
                                สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
มสธ.7.4-4(3)          หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ 
มสธ.7.4-4(4)          หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ / ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการพิเศษ 
                               ระดับ 9 
มสธ.7.4-5(1)         รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที่มีต่อการปฏิบัติงานในมสธ. 
มสธ.7.4-6(1)         ใบประกาศนียบัตร food safety  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 มสธ.7.4-6(2)        หนังสือเวียน/การจัดซื้อเจลล้างมือ 
มสธ.7.4-6(3)         มติคณะกรรมการสวัสดิการในการประชุม   
มสธ.7.4-6(4)         TOR การจัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 
มสธ.7.4-6(5)         มติที่ประชุมผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
file:///F:\Local%20Settings\Temp\7.4-6(1).pdf
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ตัวบงชี้ที ่7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
                      การศึกษา (สกอ. 7.8) 
- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน (ปีงบประมาณ 2552  1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 

เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการแต งตั้งคณะกรรมการ 
   หรือคณะท างานบริหารความ 
   เสี่ยง โดยมีผู บริหารระดับสูง 
   และตัวแทนหนวยงานในสังกัด 
   รวมเป นคณะกรรมการหรือ 
   คณะท างาน โดยผูบริหาร 
   ระดับสูงต องมีบทบาทส าคัญใน 
   การก าหนดนโยบายหรือ 
   แนวทางในการบริหารความ 
   เสี่ยง 

- มีการแต งตั้งคณะกรรมการ 
  หรือคณะท างานบริหารความ 
  เสี่ยงประจ าปี 2552 ของศูนย์ 
  วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง โดยมี 
  ผู้อ านวยการของ ศวน.มสธ. 
  ล าปางเป็นประธาน  ในการ 
  ก าหนดนโยบายและแนวทาง 
  บริหารความเสี่ยง 

- มสธ. 7.8-1(1)  ค าสั่ง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
  ประจ าปี 2552  
 

2. มีการวิเคราะห และระบุป จจัย 
   เสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสร าง 
   ความเสียหายหรือความ 
   ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ 
   บรรลุเป าหมายในการ 
   บริหารงาน และจัดล าดับ 
   ความส าคัญของปจจัยเสี่ยง 

-  มีการวิเคราะห  ปจจัย 
   เสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือ 
   สรางความเสียหายหรือความ 
   ลมเหลวต่อหน่วยงาน และ 
   จัดล าดับความส าคัญของความ 
   เสี่ยง 
 

- มสธ.7.8-2(1) รายงานการ 
  ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. 
  ล าปางครั้งที่ 10/2552 วันท่ี 
  27 ก.ค. 2552 วาระที่ 4.1  
  การประชุมจัดท าแผนบริหาร 
  ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  ระดับหน่วยงาน ประจ าปี  
  2552   
-  มสธ.7.8-2(2) รายงานการ 
   ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อ 
   ตรวจพบ ข้อเสนอแนะและ 
   ด าเนินการแก้ไขตามรายงาน 
   ผลการตรวจสอบของหน่วย 
   ตรวจสอบภายใน ปี 2551  
   เพื่อน ามาปรับปรุงในปี 2552 
-  มสธ.7.8-2(3) เอกสารการ 
   ประเมินเพื่อจัดล าดับความ   
   ส าคัญความเสี่ยง ปี 2552 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
3. มีการจัดท าแผนบริหาร 
   ความเสี่ยง โดยแผนดังกล าว 
   ตองก าหนดมาตรการหรือ 
   แผนปฏิบัติการในการสร าง 
   ความรู ความเข าใจให  
   กับบุคลากรทุกระดับในด าน 
   การบริหารความเสี่ยง และการ 
   ด าเนินการแก ไขลด หรือปอง 
   กันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

   อยางเป นรูปธรรม 

- มีการฝึกอบรมจัดท าแผนบริหารความ 
  เสี่ยงและควบคุมภายใน  
 
- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เพื่อ 
  เป็นแนวทางในการด าเนินการลดหรือ 
  ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

- มสธ.7.8.-3(1)  เอกสารการ 
  ฝึกอบรมจัดท าแผนบริหาร 
  ความเสี่ยงและควบคุมภายใน   
- มสธ.7.8-3(2) แผนบริหาร   
  ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  ประจ าปี2552 
- มสธ.7.8-3(3) ค าสั้งแต่งตั้ง 
  คณะท างานควบคุมการใช้ 
  พลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิง  
  และแผนการประหยัดพลังงาน 
  ไฟฟ้า ประจ าปี 2552 

4. มีการด าเนินการตามแผน 
   บริหารความเสี่ยง 

- มีการด าเนินการบริหารความ 
  เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในงาน  
  ของศวน.ล าปาง 

- มสธ.7.8-4(1) คู่มือการ 
  บริหารความเสี่ยง ประจ าปี  
  2552 

5. มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนบริหารความเสี่ยง  
   ตลอดจนมีการก าหนดแนวทาง 
   และขอเสนอแนะในการ 
   ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
   ต่อมหาวิทยาลัย 

- มีการสรุปและประเมินผลการ 
  บริหารความเสี่ยงเพื่อ 
  พัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

- มสธ.7.8-5(1)  รายงานผล 
  การประเมินองค์ประกอบของ 
  การบริหารความเสี่ยงและ 
  ควบคุมภายใน ประจ าปี 
  งบประมาณ 2552 เพื่อ 
  น าเสนอมหาวิทยาลัย 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี ้

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการ 
   บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปี 2551 
2. มีการประชุมศวน.มสธ.ล าปางเพื่อวิเคราะห์ความ 
   เสี่ยง  
3. ทุกงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ร่วมกัน 
   แก้ไขและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ 
   ละงาน 
4.มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงไปยัง  
  มหาวิทยาลัยทุกปี 

1. ควรมีการจัดท าการบริหารความเสี่ยงทุกงานทุกปี  
   เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.8 
มสธ. 7.8-1(1)   ค าสั่งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2552  
มสธ.7.8-2(1)    รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. ล าปางครั้งที่ 10/2552 วันท่ี 27 ก.ค. 2552  
                     วาระท่ี 4.1 การประชุมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  
                     ประจ าปี 2552   
มสธ.7.8-2(2)    รายงานการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขตาม  
                     รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2551 เพื่อน ามาปรับปรุงในปี 2552 
มสธ.7.8-2(3)     เอกสารการประเมินเพื่อจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปี 2552 
มสธ.7.8.-3(1)    เอกสารการฝึกอบรมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน    
มสธ.7.8-3(2)    แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี2552 
มสธ.7.8-3(3)    ค าสั้งแต่งตั้งคณะท างานควบคุมการใช้พลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิงและแผนการประหยัด  
                     พลงังานไฟฟา้ ประจ าปี 2552 
มสธ.7.8-4(1)    คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2552 
มสธ.7.8-5(1)    รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี  
                     งบประมาณ 2552 เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที ่7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ 
                      องค กรสู ระดับบุคคล (สกอ. 7.9)   
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน  
เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการก าหนดแนวทาง 
   การด าเนินการในการ 
   ประเมินผลภายในสถาบัน 

-  มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
   2552 และ 2553 ต่อ   
   มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดแนว 
   ทางการด าเนินงานและการ 
   ประเมินผล 

- มสธ. 7.9-1(1) เอกสารลงนาม 
  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
  ประจ าปี 2552 และ 2553 

2. มีแผนงานการประเมินผล 
   ภายในสถาบัน 

- มีการด าเนินงานตามค ารับรอง 
  การปฏิบัติราชการและ 
  ประเมินผลภายในหน่วยงาน  
   รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15  
    เม.ย. 52 
   รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 15  
   ก.ค. 52 
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 
ต.ค. 52 

- มสธ.7.9-2(1) รายงานผลการ 
  ปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง 
  การปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
  งบประมาณ 2552 และ 2553 

3. มีการก าหนดตัวบ งชี้และ 
   เปาหมายตามพันธกิจและ 
   ยุทธศาสตร ของสถาบัน 

- มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการ และแผนปฏิบัติราชการ 
  ประจ าปี 2552 และ 2553 โดย 
  ก าหนดกิจกรรมและตัวบ่งชี้  
  และเป้าหมายตามพันธกิจ ที่ 
  ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ 
  ปฏิบัติงาน ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 
  มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม 
            แผนปฏิบัตริาชการ 
  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 
  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ 
           การปฏิบัตริาชการ  

- มสธ.7.9-3(1) ค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ  ของศูนย์วิทย 
  พัฒนา มสธ.ล าปาง ปี 2552  
  และ  2553 
- มสธ.7.9-3(2) แผนการ 
  ปฎิบัติงานประจ าปี 2552 และ  
  2553 
- มสธ.7.9-3(3) สมุดพก KPI  
  ของศวน. มสธ.ล าปาง ปี 2552 
  และ ปี 2553 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
   มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  
4. มีการจัดท า Strategy Map  
   ของหนวยงานในระดับคณะ 
   หรือเทียบเทา โดยก าหนด 
   เปาประสงค ของแต ละ 
   ประเด็นยุทธศาสตร ที่เกี่ยวข อง 
   กับหนวยงานให เชื่อมโยงกับ 
   เปาประสงค และประเด็น 
   ยุทธศาสตรของสถาบัน 

- มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  
  Strategy Map ของศวน. มสธ.  
  10 ศูนย์ร่วมกัน  ให้เชื่อมโยง 
  กับเป้าประสงค์ และ ประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- มสธ. 7.9-4(1) Strategy Map  
  ของศวน. มสธ. ปี 2552 และ  
  ปี 2553  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน และ 
   ประเด็นยุทธศาสตร ของ 
   สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ 
   หรือเทียบเท า 
 

- มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการ และสมุดพก KPI   
  เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ และก าหนดตัวบ่งชี้ 
  น าเสนอมหาวิทยาลัย 

- มสธ. 7.9-5(1) วิสัยทัศน์  พันธ 
  กิจ  ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทย 
  พัฒนา 
- มสธ.7.9-5(2) ค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ(ใช้ร่วมกับ มสธ. 
  7.9-1(1) 
- มสธ.7.9-5(2)  สมุดพก KPI  
  ของศวน. มสธ. ล าปาง ปี 2552 
  และ ปี 2553 

6. มีระบบในการติดตามผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวบ งชี้และ 
   เปาหมายตามค ารับรอง 
   ของผูบริหารระดับต าง ๆ 

- มีประชุมเพื่อก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
  กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
  ตามตัวบ่งชี้เพื่อให้บรรลุ 
  เป้าหมายตามค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ 

- มสธ.7.9-6(1) รายงานค ารับรอง 
  การปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
  ศวน.ล าปาง 
- มสธ.7.9-6(2) รายงานการ 
  ประชุมบุคลาการศวน.มสธ. 
  ล าปาง ครั้งที่ 1/2552 วันท่ี 23  
  ม.ค. 2552 วาระที่ 3.4  
  โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
  ยุทธศาสตร ์

7. มีการประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวบ งชี้และ 
   เปาหมายตามค ารับรอง 

- มีการประชุมเพื่อสรุปและ 
  ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัต ิ
  ราชการตามตัวบ่งชี้ให้บุคลากร 
  ศูนย์รับทราบเพื่อพัฒนา/ 
  ปรับปรุง 

- มสธ.7.9.7(1)รายงานการ 
  ประชุมบุคลากร ศวน.ล าปาง 
  ครั้งท่ี 10 วันท่ี 27 ก.ค.2552  
  วาระท่ี 5.4 รายงานการประชุม 
   แผน   
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
8. มีการน าผลการประเมินผล 
   การด าเนินงานของผู บริหาร  
   ไปเชื่อมโยงกับระบบการ  
   สรางแรงจูงใจ 

- มีการประชุมบุลากร ศวน. 
  ล าปาง เพื่อทราบผลการปฎิบัติ 
  งานที่ผ่านมาและน ามาพัฒนา  
  ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและพิจารณา 
  ความดีความชอบตามผลงาน 

- มสธ.7.9-8(1) การพิจารณา 
  ความดีความชอบประจ าปี 
- มสธ.7.9-8(2) รายงานการเข้า 
  รับการฝึกอบรมต่างๆเพื่อ 
  พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2552  
  และ 2553 

 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 7 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
-  ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อแรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 5 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีการ พัฒนา Strategy Map ของศวน. มสธ. 
   ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์เดียวกัน  
2. มีการจัดท าสมุดพก KPI ของหน่วยงานและของ 
   บุคลากรเพื่อก าหนดภารกิจและเป้าหมายท่ี 
   ชัดเจนตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ 

1. ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อให้มี 
   ภารกิจ  ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกันและ 
   สามารถวัดได้ในมาตรฐานเดียวกัน 
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หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.9  
มสธ. 7.9-1(1)   เอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2552 และ 2553  
มสธ.7.9-2(1)    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552  
                     และ ปี 2553 
มสธ.7.9-3(1)    ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ปี 2552 และ  2553  
มสธ.7.9-3(2)    แผนการปฎิบัติงานประจ าปี 2552 และ ปี 2553 และ- สมุดพก KPI ของศวน. มสธ. 
                     ล าปาง ปี 2552 และ 2553 
มสธ. 7.9-4(1)    Strategy Map ของศวน. มสธ. ปี 2552 และ ปี 2553 
มสธ. 7.9-5(1)    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.7.9-5(2)    ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ใช้ร่วมกับ มสธ.7.9-1(1) 
มสธ.7.9-5(2)    สมุดพก KPI ของศวน. มสธ. ล าปาง ปี 2552  และ ปี 2553 
มสธ.7.9-6(1)    รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ ศวน.มสธ.ล าปาง  
มสธ.7.9-6(2)    รายงานการประชุมบุคลาการศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 1/2552 วันท่ี 23 ม.ค. 2552  
                     วาระท่ี 3.4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร ์
มสธ.7.9.7(1)    รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.ล าปาง  ครั้งที่ 10 วันท่ี 27 ก.ค.2552  
                    วาระท่ี 5.4 รายงานการประชุมแผน 
มสธ.7.9-8(1)   การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
มสธ.7.9-8(2)   รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2552 และ 2553   
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ตัวบ งชี้ที ่7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ  
                         ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ 5.11)    
 
- วิธีการคํานวณ 
 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                    

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนในปีงบประมาณนั้น (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
 

 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน  
เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 45 - 69 

11 
X100 = ร้อยละ 100 

11 
 

 
- เกณฑ์การประเมิน 
  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ร้อยละ 1 - 44 ร้อยละ 45 - 69 มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
 

- ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 
           หน่วย : คน 

ปีงบประมาณ 2552 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
รวม 

จ านวนบุคลากร 
ทั้งหมด 

จ านวนบุคลากร 
ที่ลาศึกษาต่อ 

จ านวนบุคลากร 
ประจ า* ในประเทศ ต่างประเทศ 

11 - 11 11 - 11 

* นับจ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง รวมที่ลาศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 

x100 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 69 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยในการท างาน 
   และการฝึกอบรมต่างๆให้สะดวกและง่ายขึ้น ผ่าน 
   Teleconference และ Webcassting โดยไม่ต้อง 
   เสียเวลาในการเดินทาง 

1. บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางมีโอกาส 
   น้อยมากในการเข้ารับการฝึกอบรมจาก 
   มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากต้อเสียค่าใช้จ่ายในการ 
   เดินทางจ านานมาก  ท าให้งบประมาณไม่ 
   เพียงพอ 

 
หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.9.1  
มสธ. 7.9.1(1)  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2552 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ท้ังใน  
                    ประเทศและตา่งประเทศ 
มสธ. 7.9.1(3)   CD Webcassting การฝึกอบรมต่างๆ 
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องค ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที ่9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ 
                     กระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 91 สมศ 7.1) 
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน (ปีการศึกษา 2552  1 กรกฎาคม 2552 – 30มิถุนายน 2553) 
เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกัน  
   คุณภาพการศึกษาภายใน 
   ที่เหมาะสมกับระดับการ 
   พัฒนาของสถาบัน 

- มีระบบและกลไกการประกัน 
  คุณภาพภายในหน่วยงาน 
  ประจ าทุกปี 

- มสธ. 9.1-1(1) คู่มือการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายในประจ าปี 2552  

2. มีการก าหนดนโยบายและ 
   ใหความส าคัญเรื่องการ 
   ประกันคุณภาพจาก 
   คณะกรรมการระดับนโยบาย 
   และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
   ภายใต การมีส วนรวมจากภาคี 
   ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

- มีการประชุมเพื่อก าหนด 
  นโยบายการประกันคุณภาพ 
  จากมหาวิทยาลัยผ่าน  
  Conference  
-มีการแต่งตั้งคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปาง เพื่อ
พิจารณาแนวทางและนโยบาย
ร่วมกัน 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
  จากภายใน และภายนอก 
 
- มีการประชุมบุคลากรเพื่อ 
  เตรียมพร้อมรับการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 

- มสธ.9.1-2(1) CD  
  Webcassting การประชุม   
  ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพ 
  
- มสธ.9.1-2(2) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะท างานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา ปี 2552 และ 2553 
  ของศวน.มสธ.ล าปาง 
 
- มสธ.9.1-2(2) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการตรวจประกัน 
  คุณภาพการศึกษาปี 2552 และ 
  2553 
- มสธ.9.1-2(3)  รายงานการ 
  ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. 
  ล าปางครั้งที่ 10/2552 วันท่ี 27 
  ก.ค. 2552 วาระที่ 3.1 การ 
  ประเมินคุณภาพภายใน 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ งชี้ 
   และเกณฑ คุณภาพที่สอดคล อง 
   กับมาตรฐานการอุดมศึกษา  
   และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข อง 

- มีการจัดท ารายงานผลการ 
  ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 
  ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

- มสธ. 9.1-3(1) คู่มือการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2552 
- มสธ. 9.1-3(2) รายงานการ 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
   และสอดคลองกับการประเมิน 
   คุณภาพภายนอก 

 ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี  
  2552 

4. มีการด าเนินงานด านการ 
   ประกันคุณภาพที่ครบถ วน  
   ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
   การติดตาม ตรวจสอบ และ 
   ประเมินคุณภาพอย างต อเนื่อง 
   เปนประจ า (อยางน อย 3 ป 
   นับรวมป ที่มีการติดตาม) 

- มีการติดตามและตรวจสอบการ 
  ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ทุกป ี

- มสธ.9.1- 4(1) รายงานการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ปี 2545-2552 

5. มีการน าผลการประกัน 
   คุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง 
   การด าเนินงาน 

- มีการน าผลการตรวจสอบการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษามา 
  พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
  ทุกป ี

- มสธ. 9.1-5(1) รายงานงานผล 
  การตรวจสอบการประกัน 
  คุณภาพ ปี 2550 และ ปี 2551  
  น ามาพัฒนาการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาในปี 2552  

6. มีระบบฐานข อมูลและ 
   สารสนเทศที่สนับสนุน 
   การประกันคุณภาพการ 
   ศึกษาและใชร วมกันทั้งระดับ 
   บุคคล ภาควิชา คณะ และ 
   สถาบัน 

- มีการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  จากศูนย์ประกันคุณภาพ  เป็น 
  แนวทางในการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

- มสธ. 9.1-6(1) ฐานข้อมูล 
  สารสนเทศของศูนย์ประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 

7. มีระบบส งเสริมการสร าง 
   เครือขายด านการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาระหว าง 
   หนวยงานท้ังภายในและ 
   ภายนอกสถาบัน 

- มีการจัดฝึกอบรมการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาให้กับ 
  นักศึกษา ร่วมกัน 3 สถาบัน  
- มี Website ศูนย์วิทยพัฒนา  
  มสธ.ล าปาง  เผยแพร่ผลการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 

- มสธ. 9.1.7(1) โครงการ 
  ฝึกอบรมการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 3 สถาบัน 
- มสธ.9.1.7(2) Website  
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง   
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 
- ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2551 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 4 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีการจัดโครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพ  
   การศึกษา 3 สถาบันในปี 2552 คือ สถาบัน 
   ราชภัฎล าปาง  มหาวิทยาลัยโยนก และศูนย์วิทย 
   พัฒนา มสธ. ล าปาง  ท าให้มีเครือข่ายการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาระหว่างสถาบันและนักศึกษา 3 สถาบัน 
   มีกิจกรรมร่วมกัน 
 

1. ขยายเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระหว่างสถาบันเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป  จนพัฒนา 
   เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
   ครอบคลุมเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

 
หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 9.1 
มสธ. 9.1-1(1)   แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี  
มสธ. 9.1-2(1).  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2551 และ 2552 
มสธ. 9.1-2(2)   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา   
มสธ. 9.1-3(1)   รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2551 
มสธ. 9.1-4(1)   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2545-2550 
มสธ. 9.1-5(1)   รายงานงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ ปี 2550  
มสธ. 9.1-6(1)   ฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
มสธ. 9.1.7(1)    Website ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง   
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ตัวบงชี้ที ่9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                       (สกอ. 9.3 สมศ 7.2 และ ก.พ.ร. 8) 
 

- ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน  
เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการด าเนินการตามระบบ 
   และกลไกการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาภายในอย าง 
   ตอเนื่อง 

- มีการด าเนินการตามระบบและกลไก 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
  รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ 
  ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบ 
  และกลไกการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่าง 
  ต่อเนื่อง 

- มสธ. 9.3-1(1) Webcasstingการ 
  ประชุมการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ตามเกณฑ์ของ สกอ.ของศูนย์ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. 
- มสธ. 9.3-1(2)รายงานการ 
  ประกันคุณภาพ ปี 2549 - 2551 

2. มีการปรับปรุงระบบประกัน 
   คุณภาพภายในโดยสอดคล อง 
   กับพันธกิจและพัฒนาการของ 
   มหาวิทยาลัย 

- มีการปรับปรุงระบบประกัน 
  คุณภาพภายใน  โดยสอดคล้อง 
  กับพันธกิจและพัฒนาของ 
  หน่วยงาน 

- มสธ. 9.3-2(1)  คู่มือการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา ของ 
  มหาวิทยาลัย ปี 2552 

3. มีการรายงานผลการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายใน 
   ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวข องและ 
   สาธารณชนภายในเวลาที่ 
   ก าหนด 

- มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ี 
  เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

- มสธ.9.3-3(1) Website การ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาของ 
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

4. มีการน าผลการประเมินไปใช  
   ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
   ของหนวยงานอย างต อเนื่อง 

- มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ 
  ปรับปรุงการด าเนินงานของ 
  หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวบ่งชี้ 
  ที่เป็นจุดด้อยได้น าเสนอให้บุคลากร 
  ต่างๆทราบเพื่อให้หน่วยงานก าหนด 
  มาตรการและรายละเอียด  
  วิธีด าเนินการเพื่อพัฒนาและ 
  ยกระดับคุณภาพของผลการ 
  ด าเนินการของหน่วยงานตามตัว 
  บ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

- มสธ.9.3-4(1) ผลการประเมิน 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน ประจ าปี 2551 
- มสธ.9.3-4(2) การน าผลการ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายในปี 2551 มาพัฒนาการ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน ปี 2552 
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เกณฑ มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์  หลักฐานอ้างอิง 
5. มีนวัตกรรมด านการประกัน 
   คุณภาพที่หน วยงาน 
   พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท า 
   แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ 
   เปนแหล งอางอิงให กับ 
   หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

- มีการจัดท า Website รายงานผล 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 

- มสธ.9.3-5(1) Website การ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาของ 
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ มาตรฐานตัวบ งชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย  3 ข้อแรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 3 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติที่ดี โอกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
1. มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่าน 
   สื่อ เช่น Website เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
   หน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
2. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น  เพื่อ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ล าปางทุกครั้ง 
   ก่อนและหลังการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ 
   ประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข 

1. ................................................. 
2. ................................................. 
3. ................................................. 
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หลักฐาน/ข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ประกอบตัวบ่งชี้ที่ 9.3 
มสธ. 9.3-1(1)    Webcasstingการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ของ  
                      สกอ. ของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. 
มสธ. 9.3-1(2)     รายงานการประกันคุณภาพ ปี 2549 - 2551 
มสธ. 9.3-2(1)    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ปี 2552 
มสธ.9.3-3(1)     Website การประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  
มสธ.9.3-4(1)     ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2551  
มสธ.9.3-4(2)     การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2551 มาพัฒนาการประเมินคุณภาพ  
                      การศกึษาภายใน ปี 2552 
 
 
 

กลับหน้าเดิม 
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