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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

  ในปีการศึกษา 255 2  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพ
เพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปน้ี 

  ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) 

 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ 

6 6 x 100 

 
 

 = บรรลุ 

 
 

2 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
หลักของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

11 11 x 100 

 
 = บรรลุ 

 
3 

รวมคะแนน   5 

จ านวนตัวบ่งชี้    2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน   2.5 

จ านวนตัวบ่งชี้    2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

                 ตาราง ส.1 (ต่อ)  
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ      
 ตัวบ่งชี้ที ่7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 4 x 100  = บรรลุ 3 
 ตัวบ่งชี้ที ่7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 3 1 x 100  = ไม่บรรลุ 1 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

5 6 x 100 
 

 = บรรลุ 
 
3 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน 
                     กระบวนการบริหารการศึกษา 

3 5 x 100 
 = บรรลุ 3 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และ 
                     เป้าหมายของระดับองคก์รสู่ระดับบุคคล 

5 5 x 100 
 

 = บรรลุ 
 

2 

 ตัวบ่งชี้ 7.9.2 ร้อยละบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ 
                     การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน 
                    และต่างประเทศ 

ร้อยละ 
69 

ร้อยละ 100 x 100 
 

 = บรรลุ 
 
3 

รวมคะแนน   15 

จ านวนตัวบ่งชี้    6 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่   7  ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน   2.5 

จ านวนตัวบ่งชี้    6 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่. 7  ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
 ตัวบ่งชี้ที ่9.1  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ 

                      เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
                      การศึกษา 

4 4 x 100 
 

 = บรรลุ 
 
2 

 ตัวบ่งชี้ที ่9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ 
                      ภายใน 

3 3 x 100 
 

 = บรรลุ 
 

2 

รวมคะแนน   4 

จ านวนตัวบ่งชี้    2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน   2 

จ านวนตัวบ่งชี้    2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่..............  ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้  24 

จ านวนตัวบ่งชี้  9 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้  2.4 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ  
1.51 – 2.00    หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้  
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2.01 – 2.50    หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี  
2.51 – 3.00    หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก  

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

 

องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ศูนย์ฯมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 

    โดยสอดคล้องกับปณิธาน และพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ 
    มหาวิทยาลัยร่วมกัน 10 ศูนย์ 

2.  ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
    เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  ท าให้ปฏิบัติงานได้ตรง  

    เป้าหมายและสอดคล้องปณิธานและยุทธศาสตร์  ของ 
    มหาวิทยาลัย 
3.  การรายงานผลการปฎิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

    รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนท าให้บุคลากรมีความตื่นตัว 
    ในการท างานและจัดเก็บข้อมูล จึงสามารถปฏิบัติงานได้ตาม    
     เป้าหมาย 

3.  ศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. ล าปางมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
     ในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ท าให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว และ 
     ไม่ก้าวก่ายงานกัน 

4.  มีการประชุมและด าเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนอย่าง 
     ต่อเนื่อง  

1. ปรับปรุงค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติราชการให้  
    ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    มี 3 งาน คืองานอ านวยการและธุรการ 2.งานส่งเสริมและบริการ 
    การศึกษา 3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา แต่ค ารับรองการ  
    ปฏิบัติราชการเน้นที่ผลงานของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
2.  ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน 10   ศูนย์ทุกปี  เพื่อให้มี  
    ตัวชี้วัดและเป้าหมายเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
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1. ........................................................... 1.1. ................................................ 
1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
มีการจัดท า Website เพื่อเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ศวน. มสธ. ล าปาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

....................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการเป็นตัวก าหนดผลงานและการด าเนินงาน  
    ของผู้บริหาร 
3. มีการจัดท า Strategy Map ของศวน. มสธ.   ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อ 
    ก าหนดยุทธศาสตร์เดียวกัน  
4. มีการจัดท าสมุดพก KPI ของหน่วยงานและของบุคลากรเพื่อก าหนด 
    ภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน 

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการประเมินและสรรหาผู้บริหาร  
    ด้วย 
2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเน้น  
     การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 
3.  ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพื่อให้มี  ภารกิจ  ตัวชี้วัด และ   
     เป้าหมายที่คล้ายคลึงกันและสามารถวัดได้ในมาตรฐานเดียวกัน 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ........................................................... 1.1. ................................................ 
1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

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

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

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

 
 
องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.   มีการแต่งต้ังบุคลากรภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินการ 
      ประกันคุณภาพร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ท าให้ศูนย์ฯมี 
      ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและเก็บผลงานมากยิ่งขึ้น 
2.   มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ เช่น Website 
      เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
3.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ล าปางทุกคร้ังก่อนและหลังการ 
      ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนว 
      ทางแก้ไข 
4.  ปี 2553 มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์  เป็นการสร้าง 
     เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1. ควรมีการแต่งต้ังกรรมการภายนอกร่วมทุกปี  และควรเป็นกรรมการที่ 
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.แต่งตั้งเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ 
    องค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  ท าให้แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม 
    องค์ประกอบ  ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
 

1.1. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรแจ้งองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
       ที่ชัดเจนแก่หนว่ยงานตา่งๆตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

 

2. ควรปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม 
    ปีงบประมาณทุกองค์ประกอบ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน  
    

2.1 ปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปีงบประมาณ และ มี 
        การประเมินการประกันคณุภาพการศกึษาทุกสิ้นปีงบประมาณ  

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
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....................................................................................................................... 

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

 
แผนยกระดับการประกันคุณภาพของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

องค์ประกอบ เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น / ระยะยาว 
ในอนาคต 

แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
ให้สอดรับกับเป้าหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

1. ก าหนดแผนปฎิบัติราชการประจ าปีให้มีตัวชี้วัด 
    และเป้าหมายครอบคลุมองค์ประกอบการ 
    ประกันคุณภาพในปีต่อไป 
 

1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
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