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ค าน า 
   

ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 วา่ดว้ยเร่ืองมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบัซ่ึงประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณ- ภาพภายนอกนั้น ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. นครนายก ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามแนว ทางของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ซ่ึงเป็ นหน่วยงานตน้สังกดั โดยไดป้ระเมินผลการด าเนินงานของ  ศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ .  
นครนายก  และวเิคราะห์  จุดอ่อน  จุดแขง็  และแนวทางการพฒันา  ในระหวา่งเดือนตุลาคม  2548  ถึง เดือน
กนัยายน 2549   เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ . นครนายก   จึงไดจ้ดัท าคู่มือการประเมินตนเองเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานของ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ . นครนายก   เพื่อใชป้ระกอบการปรับปรุงพฒันางาน  และใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 
 
 
 
                      (นายทองหล่อ   ซุย้วงคษ์า) 
      ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ.  นครนายก 

                                                                         31  ตุลาคม  2549 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1 ประวตัิและความเป็นมาของหน่วยงาน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวทิยาลยัเปิด ท่ีจดัระบบการศึกษาท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ

ประชาชนและนกัศึกษาทัว่ประเทศทุกท่ีทุกถ่ินสามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบกา รณ์สู่ ผูเ้รียน โดยอาศยัระบบการสอนทางไกลดว้ยการใชส่ื้อประสม ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกั      ส่ือรายการวทิยกุระจายเสียง ส่ือรายการวทิยโุทรทศัน์ ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ือโสต
ทศัน์ รวมทั้งส่ืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเป็นส่ือเสริม โดยท่ีมหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ร่ิมด าเ นินการสอนนบัจากวนั
สถาปนามหาวทิยาลยัในวนัท่ี 5 กนัยายน 2521  เป็นตน้มา มหาวทิยาลยัไดมี้การทดสอบระบบการจดัการ
เรียนการสอนใน 5 ปีแรก และไดมี้การพฒันาและเสริมศกัยภาพของระบบดว้ยการบริการใกลต้วั นกัศึกษา
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีนโยบายใ นการด าเนินการศึกษาดว้ยการจดับริการการศึกษาท่ี
ใกลชิ้ดกบันกัศึกษาและประชาชนใหม้ากท่ีสุด จึงมีแนวคิดใหมี้ศูนยว์ทิยบริการของมหาวทิยาลยั กระจายไป
ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ คอยใหบ้ริการนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ต่อมา ปี พ .ศ. 2531 มหาวทิยาลยั
ไดรั้บงบประมาณแผน่ดินใน การก่อสร้าง ศูนย์วทิยบริการ   โดยเปิดให้ บริการแห่งแรกในปี พ .ศ. 2534 ท่ี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้ใหบ้ริการอยูใ่นขอบเขตพื้นท่ีตั้งเป็นหลกัและเนน้งานบริการหอ้งสมุด   ระยะ  
ต่อมาไดข้ยายบทบาทของศูนยฯ์ เพิ่มข้ึน และเปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์วทิยพฒันาบริการ  ไดข้ยายจ านวนศูนยฯ์
ใหบ้ริการเพิ่มข้ึนในปี พ .ศ. 2540 ไดเ้ปิดด าเนินการ ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี นครสวรรค ์อุบลราชธานี และสุโขทยั 
ต่อมา ในปี พ .ศ. 2541 ไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีจงัหวดัอุดรธานี ล าปาง และ ปี พ .ศ. 2542 เปิดใหบ้ริการท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี ยะลา และล่าสุดท่ีจงัหวดันครนายก เปิดให้บริการในปี พ .ศ. 2543 ปัจจุบนัเปิดด าเนินการไดท้ั้งหมด 
10 แห่ง และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์วทิยพฒันา ซ่ึงหมายถึง “แหล่งพฒันาความรู้” เพื่อใหค้รอบคลุมภารกิจท่ี
มหาวทิยาลยั ฯ ก าหนดใหศู้นยฯ์ เป็นเสมือนตวัแทนของมหาวทิยาลยั ฯ ในส่วนภูมิภาค โดยมีขอบข่ายงาน
กวา้งขวาง ทั้งการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาทุกระดบัท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจน
มีบทบาทในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีความ
คล่องตวัในการด าเนินงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งประสานกบัแนวนโยบายของมหาวทิยาลยั 

ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ  มสธ.  นครนายก  สถานท่ีตั้งคือ เลขท่ี 196 หมู่ 5  ต าบลศรีกะอาง     
อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก    บนเน้ื อท่ี  30  ไร่  25.5  ตารางวา  โดยมีจงัหวดัท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
การใหบ้ริการ  จ  านวน  8  จงัหวดั  คือ  นครนายก  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  นนทบุรี  พระน ครศรีอยธุยา   
สมุทรปราการ   กรุงเทพมหานคร   และฉะเชิงเทรา 
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1.2 โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าทีข่องส านักวทิยพฒันา       
 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

          ------คณะกรรมการประจ าส านกัวทิยพฒันา 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการ  รับผดิชอบงานบริหารทัว่ไป งานสารบ รรณ งานธุรการ การเงินและบญัชี 
ประสานงานระหวา่งศูนยฯ์ กบัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัและภายนอก ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนยฯ์ สนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร  ส่ือสารนิเทศ จดัหาวสัดุครุภณัฑใ์หก้บัศูนยว์ทิยพฒันา 
เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารขอ้มูล และงานอ่ืนๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานของศูนยฯ์ 
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 

1.3 โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าทีข่องศูนย์วทิยพฒันา 
            ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคกระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ 
ปัจจุบนัมี 10 ศูนยฯ์ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทยั ล าปาง 
อุดรธานี จนัทบุรี ยะลา และนครนายก แต่ละศูนยฯ์มีขอบเขตพื้นท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการครอบคลุม จงัหวดั
ขา้งเคียง 5-10 จงัหวดั  
 วัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยพฒันา  

(1) เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอน 
       ทางไกล 
(2) เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในงานบริการหอ้งสมุดและ 
        ส่ือการศึกษา 
(3) เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 
(4) เพื่อเป็นแหล่งด าเนินกิจกรรมทางดา้นวชิาการและวชิาชีพร่วมกบันกัศึกษา บณัฑิต และ 
        ชุมชน โดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษา และชุมชนโดยส่วนรวม 
(5) เพื่อรองรับกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 

 
 

 
ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วทิยพฒันา 

ส านักวทิยพฒันา 
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               ศูนยว์ทิยพฒันาเป็นแหล่งในการใหบ้ริการดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพนั ธ์ใหข้อ้มูล
ข่าวสารของมหาวทิยาลยั บริการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ในดา้นวชิาการและวชิาชีพ บริการ
ส่ือการศึกษาทุกรูปแบบ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่และระบบโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั ใหบ้ริการ ณ ท่ีท าการ
ของศูนยว์ทิยพฒันา และการบริการเคล่ือนท่ีเขา้สู่ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผดิ ชอบของศูนยว์ทิยพฒันาแต่ละ
แห่ง การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งการวจิยัของคณาจารย ์และ
นกัวชิาการของมหาวทิยาลยั ในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยัและชุมชน การกระจายความรู้ เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ พฒันาคุณภาพชีวติ และการพฒันาชุมชนใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ศูนยว์ทิยพฒันา จดัแบ่ง
โครงสร้างภายใน และขอบข่ายความรับผดิชอบดงัน้ี 

  
 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

งานบริหารและธุรการ  รับผดิชอบสารบรรณ/ธุรการ การเงินและบญัชี  พสัดุ งานบุคคล อาคาร
สถานท่ี ยานพาหนะ  งานรักษาความปลอดภยั บนัทึกขอ้มูล ลงสถิติต่างๆ การอ านวยความสะดวก พฒันา
ระบบบริหารและธุรการ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานบริการห้องสมุด รับผดิชอบใหบ้ริการในดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์และส่ือการศึกษาประเภท
ต่างๆ การอ านวยความสะดวกในการคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูล การประสานงานและการสร้างเครือข่ายการ
ใหบ้ริการระหวา่งหอ้งสมุดในพื้นท่ีรับผดิชอบและกบัส่วนกลางของมหาวทิยาลยั 
            งานปฏิบัติการเทคโนโลยี รับผดิชอบการใหบ้ริการการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ การผลิตส่ือพื้นฐานการ    
ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ รวมทั้งการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทางการส่ือสาร เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน และฝึกอบรมในระบบการศึกษาทางไกล  
                
 
 
 

ศูนย์วทิยพฒันา 

งานบริหารและ 
ธุรการ 

งานบริการหอ้งสมุด งานปฏิบติัการ 
เทคโนโลยี 

งานส่งเสริมและ 
บริการการศึกษา 
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งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  รับผดิชอบการใหบ้ริการและส่งเสริมกิจกร รมการเรียนการสอน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถ่ิน การประสานงานติดตามผลและส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาและบณัฑิต รวมทั้งใหบ้ริการและประสานงานการจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การวจิยั
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและวจิยัในทอ้งถ่ิน และการบริการวชิาการเคล่ือนท่ี ตลอดจนการบริการวชิาการ
แก่ชุมชนในลกัษณะต่าง ๆ 

 
            ภารกจิของศูนย์วทิยพฒันา 
            ตามแผนแม่บทศูนยว์ทิยพฒันา ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. (2540-2544) ไดก้ าหนดภารกิจของศูนยว์ทิยพฒันาไว ้ 
3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
            1) ภารกจิต่อมหาวิทยาลัย 
  (1) เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรมและบริการการศึกษาอ่ืนๆ ท่ี
มหาวทิยาลยัจะจดัใหมี้ข้ึน และด าเนินการอยูใ่หบ้รรลุเป้าหมาย 
  (2) เป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยัในการใหบ้ริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยัแก่นกัศึกษาและ 
ประชาชน 
              (3) เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัทุกรูปแบบ เพื่อ
สร้างความเช่ือถือศรัทธาของนกัศึกษาและประชาชนต่อมหาวทิยาลยั 

(4) เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมทางดา้นวชิาการและวชิาชีพเพื่อกระจายความรู้และรายไดสู่้ชุมชน 
           (5) เป็นหน่วยงานของมหาวทิยาลยัท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนท่ีไปจดัตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่
เกียรติภูมิของมหาวทิยาลยั 
             (6) เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลข่าวสารของชุมชนน าเสนอต่อมหาวทิยาลยัเพื่อการ
วางแผนพฒันาหลกัสูตรการเรียน การสอน การวจิยัใหถู้กตอ้งทนัสมยัตรงตามความตอ้งการ 
             (7) เป็นหน่วยงานรับปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนจากผูเ้ก่ียวขอ้งน าเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
          (8) เป็นศูนยก์ลางระดมศกัยภาพของบณัฑิต ศิษยเ์ก่า และผูมี้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือ      
กิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
            (9) เป็นหน่วยงานท่ีเป็นพื้นฐานในทอ้งถ่ินใหแ้ก่มหาวทิยาลยัในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
และชุมชนในชนบทท่ีห่างไกล 

(10) สร้างบทบาทความเป็นผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ินภูมิภาคทางดา้นวชิาการ วชิาชีพในระดบั 
อุดมศึกษา 

(11) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งชุมชนกบัมหาวทิยาลั ยในการใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนั
และกนั 

(12) ส่งเสริมช้ีน าใหเ้ห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อชีวติการพฒันาคุณภาพตนเอง โดยสมคัร 
เขา้เป็นนกัศึกษาตามโครงการต่าง ๆ  

(13) เป็นหน่วยงานท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินการวจิยัของคณาจารย ์และนกัศึกษาทุกระดบั 
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            2) ภารกจิต่อนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
(1) เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทางวชิาการเพื่อประโยชน์ในการคน้ควา้และศึกษาของนกัศึกษา      
(2) ส่งเสริมสนบัสนุนบริการคน้ควา้เสริมความรู้ในระบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยั 

ใหม่ผา่นระบบเครือข่ายต่าง ๆ  
(3)  เป็นแหล่งบริการทางวชิาการแก่นกัศึกษา ไดแ้ก่ การสอนเสริม สัมมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา

และการฝึกอบรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
            (4) เป็นสถานท่ีพบปะระหวา่งคณาจารยก์บันกัศึกษาโดยการนดัหมาย 
        (5) เป็นหน่วยตอบปัญหาของนกัศึกษาในเร่ืองการเรียนการสอน การวจิยั และการวดัผล 

(6) เป็นหน่วยจดับริการสารสนเทศทุกรูปแบบแก่นกัศึกษาทุกระดบั ทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
และประชาชนผูส้นใจ 
             (7) เป็นหน่วยงานท่ีช่วยเหลือ  แนะน าและแนะแนวทางการศึกษา 
              (8) เป็นสถานท่ีพบปะระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนัหรือคณาจารย ์เพื่อความสัมพนัธ์และความอบอุ่น
เสมือนมีชั้นเรียน 
            (9) สนบัสนุนการท างานวจิยั หรืองานวชิาการของนกัศึกษาและผูเ้รียนของมหาวทิยาลยั 
             (10) เป็นหน่วยประสานกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือและจดับริการการศึกษาแก่
ผูเ้รียนและผูฝึ้กอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ  
   (11) เป็นหน่วยประสานการด าเนินงานของชมรมนกัศึกษา ชมรมบณัฑิตของมหาวทิยาลยั 
รวมทั้งสมาคม ชมรมต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน 
 
            3) ภารกจิต่อประชาชนและชุมชน 
     (1) เป็นแหล่งวทิยาการความรู้ในระดบัอุดมศึกษาส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของประชาชนทัว่ไป 
             (2) หน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน เสริมความรู้ท่ีเขา้ใจง่าย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไป 
           (3)  บริการสถานท่ีในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
           (4) แหล่งวทิยาการสมยัใหม่เพื่อการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองของประชาชนทัว่ไปโดยไม่ มุ่งหวงั
ปริญญา หรือประกาศนียบตัร 
           (5) เป็นหน่วยงานท่ีแนะน าส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายไดข้องประชาชนโดยวทิยากรทั้ง
จากส่วนกลาง และระดบัทอ้งถ่ิน 
            (6) เป็นหน่วยงานท่ีช่วยส่งเสริม และพฒันาคุณภาพของชุมชนและคนในชุมชน 
            (7) เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและคน้ควา้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในภูมิภาคนั้น 
  (8) เป็นหน่วยงานท่ีจะสร้างความเช่ือถือศรัทธาต่อมหาวทิยาลยั 
           (9) เป็นหน่วยประสานกบัหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ในการจดับริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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1.4 อตัราก าลงัของ ศูนย์วทิยพฒันา  มสธ. นครนายก 
 

 
ต าแหน่ง 

จ านวน (คน) 

ผูอ้  านวยการ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
นกัวชิาการศึกษา 
บรรณารักษ์ 
นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
นายช่างศิลป์ 
พนกังานธุรการ 
พนกังานหอ้งสมุด 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1* 
1 

    1 ** 
1 
1 
6 

รวม 18 
 

*   ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ลาออกจากราชการ เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการทด 
แทนต าแหน่งจากส่วนกลาง 
* *ต าแหน่งพนกังานธุรการ  ปฏิบติังาน ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ.  นครนายก เม่ือ วนัท่ี 11 กนัยายน 2549 

 

1.5 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
 

        1.5.1 ครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์  ไดแ้ก่                                                                                                                                                                                                                     
1. กลอ้งถ่ายรูป  ขนาดเลนซ์  1:1:4 จ านวน 1  กลอ้ง 
2. กลอ้งถ่ายรูปอตัโนมติั จ านวน 1  กลอ้ง 
3. กลอ้งถ่ายวดีิโอ จ านวน 1  ชุด 
4. ไฟแวบ จ านวน 1  อนั 
5. โคมไฟส าหรับถ่ายภาพ จ านวน 1  เคร่ือง 
6. รถเขน็อุปกรณ์โสตทศัน์ จ านวน 1  คนั 
7. จอรับภาพแบบขาตั้ง จ านวน 3  จอ 
8. เคร่ืองเล่นและบนัทึกเทปคลาสเซ็ท     จ านวน 1  เคร่ือง 
9. เคร่ืองเล่นวทิยเุทปซีดีพร้อมหูฟัง    จ านวน 6  เคร่ือง 
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10. เคร่ืองอดัส าเนาเทปชนิด 1:3 จ านวน 1  เคร่ือง 
11. ชั้นวางส่ือโสตทศัน์    จ านวน 10  ท่ี 
12. ขาตั้งกลอ้งถ่ายวดีีโอ จ านวน 1  อนั 
13. ขาตั้งโคมไฟ จ านวน 1  อนั 
14. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ จ านวน 6  เคร่ือง 
15. เลนส์ซูม ขนาด 28-200 มม. จ านวน 1  อนั 
16. เคร่ืองบนัทึกและอ่าน CD-ROM    จ านวน 1  เคร่ือง 
17. TV สี ขนาด 29 น้ิว     จ านวน 8  เคร่ือง 
18. เคร่ืองชดเชยความถ่ี จ านวน 4  เคร่ือง 
19. เคร่ือง LINE AMP LINE   จ านวน 2  เคร่ือง 
20. เคร่ืองควบคุมสัญญาณของเสียง    จ านวน 1  เคร่ือง 
21. UNIVERSL INTERFACE    จ านวน 1  เคร่ือง 
22. เคร่ืองติดต่อภายใน    จ านวน 1  เคร่ือง 
23. DYNAMIC  MIC W/FLOORSTAND   จ านวน 10  เคร่ือง 
24. GOOSENECK MIC W/CONNECTER STANND  จ านวน 7  เคร่ือง 
25. LAVAUER WIRCLESS MIC W/RECEIVER  จ านวน 2  เคร่ือง 
26. HAND HELLD WIRCESS MIC W/RECEIVER  จ านวน 2  เคร่ือง 
27. ล าโพงเสียงต ่า    จ านวน 1  เคร่ือง 
28. ล าโพง STAGE MONITOR พร้อมขาจบั จ านวน 4  เคร่ือง 
29. ล าโพงแบบ FULL RANGE พร้อมขาจบั จ านวน 4  เคร่ือง 
30. ล าโพง CONTROL ROOM MONITOR   จ านวน 1  เคร่ือง 
31. เคร่ืองจดัความถ่ีใหล้ าโพง จ านวน 2  เคร่ือง 
32. เคร่ือง PORTABLE AMPLIFIER จ านวน 6  เคร่ือง 
33. เคร่ือง STEREO POWER AMP จ านวน 4  เคร่ือง 
34. เคร่ืองหน่วงเวลา จ านวน 2  เคร่ือง 
35. เคร่ืองผสมสัญญาณ จ านวน 1  เคร่ือง 
36. BASE UNIT W/PSU จ านวน 1  เคร่ือง 
37. เคร่ืองควบคุมกระแสเคร่ืองควบคุมกระแสไฟฟ้า(UPS)  จ านวน 1  เคร่ือง 
38. เคร่ือง AUDIO DISTRIBUTER PREAMP จ านวน 1  เคร่ือง 
39. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ จ านวน 3  เคร่ือง 
40. เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงคแ์บบ อินทิเกรตแอมป์พร้อมล าโพง จ านวน 1  เคร่ือง 
41. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1  เคร่ือง 
42. ชุดไมคชุ์ดประชุมDiscrition จ านวน 1  เคร่ือง 
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43. เคร่ืองฉายภาพ LCD Projector จ านวน 1  เคร่ือง 
44. ขาตั้งจอรับขนาด 70x70น้ิว จ านวน 3  เคร่ือง 
45. เคร่ืองฉาย LCD Projecter จ านวน 1  เคร่ือง 
46. เคร่ือง LCD Projecter จ านวน 1  เคร่ือง 
47. เคร่ือง Visualizer จ านวน 2  เคร่ือง 
48. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน 1  เคร่ือง 

      
         1.5.2  ครุภัณฑ์ส านักงาน    ไดแ้ก่     

1. Printer (Laserjets) จ านวน 1  เคร่ือง 
2. Printer  (Dot  Matrix)   จ านวน 1  เคร่ือง 
3. CPU     จ านวน 10  เคร่ือง 
4. จอภาพ  ขนาด  14  น้ิว จ านวน 10  จอ 
5. เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่อ้โคนิกา้ จ านวน 1  เคร่ือง 
6. ล าโพง จ านวน 2  ชุด 
7. โมเด็ม จ านวน 1  ตวั 
8. เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า จ านวน 1  เคร่ือง 
9. โทรศพัทส์ านกังาน จ านวน 10  เคร่ือง 

10. เคร่ืองโทรสารชนิดกระดาษธรรมดา จ านวน 2  เคร่ือง 
11. โตะ๊ท างาน จ านวน 4  ตวั 
12. เกา้อ้ีท างาน จ านวน 4  ตวั 
13. โตะ๊อเนกประสงค ์ จ านวน 1  ตวั 
14. เกา้อ้ีอ่านหนงัสือ จ านวน 12  ตวั 
15. โตะ๊ศึกษารายบุคคล จ านวน 20  ตวั 
16. เกา้อ้ีศึกษารายบุคคล จ านวน 20  ตวั 
17. เกา้อ้ีฟังค าบรรยาย จ านวน 100  ตวั 
18. พดัลมดูดอากาศ จ านวน 6  ตวั 
19. ชั้นวางเอกสารแบบถอดได ้ จ านวน 1  ชั้น 
20. พดัลมตั้งพื้น จ านวน 10  ตวั 
21. ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  2  บาน จ านวน 6  ตู ้
22. ตูด้รรชนี  12  ล้ินชกั จ านวน 2  ตู ้
23. ตูเ้ก็บแผนท่ี  จ านวน 1  ตู ้
24. ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม  15  ล้ินชกั จ านวน 6  ตู ้
25. ตูนิ้รภยั (มอก.) จ านวน 1  ตู ้
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26. ชั้นวางหนงัสือสูง  2  หนา้  2  ช่วง จ านวน 6  ชั้น 
27. ชั้นวางหนงัสือสูง  2  หนา้  1  ช่วง จ านวน 6  ชั้น 
28. ชั้นวางวารสารชนิด  3  ลูกหมุน จ านวน 3  ชั้น 
29. โตะ๊หมู่บูชา  หมู่ 7 จ านวน 1  ชุด 
30. โตะ๊หมู่บูชา  หมู่ 9 จ านวน 1  ชุด 
31. รถเขน็หนงัสือ จ านวน 2  คนั 
32. เคร่ืองหนีบหนงัสือส าหรับเจาะรู จ านวน 1  เคร่ือง 
33. เคร่ืองอดัหนงัสือขนาดเล็ก จ านวน 1  เคร่ือง 
34. ชั้นวางหนงัสือแบบเอียง จ านวน 1  อนั 
35. แคร่วางหนงัสือพิมพ ์ จ านวน 1  คนั 
36. โตะ๊วางเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ จ านวน 1  ตวั 
37. โตะ๊นัง่อ่านหนงัสือ จ านวน 10  ตวั 
38. ตูใ้ส่กุญแจ  ขนาด  100  ดอก จ านวน 1  ตู ้
39. เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) จ านวน 1  เคร่ือง 
40. Hub (switching)  , POWER  SUM (CAT 5)     จ านวน   1 ชุด  

[Hub = 2 เคร่ือง ,  พร้อมตู ้ LAC  บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
POWER SUM = 1 เคร่ืองและตู ้ LAC = 1 เคร่ือง] 

จ านวน 1  ชุด 

41. ตู ้ MDB (ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า)  จ านวน 1  ตู ้
42. ป๊ัมน ้าพร้อมคอนโทรล จ านวน 1  ตู ้
43. เคร่ืองชุมสายโทรศพัท ์พร้อมติดตั้ง จ  านวน 1  เคร่ือง 
44. ถงัขยะสแตนเลส จ านวน 10  ถงั 
45. ระบบกรองน ้าสนิทเหล็ก จ านวน 1  ระบบ 
46. ตูบ้ตัรรายการ 60 ล้ินซกั จ านวน 1  ตู ้
47. ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินซกั มอก. จ านวน 11  ตู ้
48. โตะ๊เรียนแบบ 2 ท่ีนัง่ จ  านวน 96  ตวั 
49. โตะ๊อเนกประสงคข์าผบัได ้ จ านวน 150  ตวั 
50. เกา้อ้ีประชุม จ านวน 550  ตวั 
51. เกา้อ้ีเล็คเชอร์ จ านวน 20  ตวั 
52. ตูโ้ชวจ์ดันิทรรศการ จ านวน 4  ตู ้
53. ชุดบอร์ดจดันิทรรศการ จ านวน 1  ชุด 
54. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร A 4 แบบมีลอ้ จ านวน 2  ชุด 
55. พดัลมตั้งพื้นขนาด 16 น้ิว จ านวน 11  เคร่ือง 
56. ชุดแท่นยนืบรรยาย จ านวน 2  แท่น 
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57. เคร่ืองถ่ายเอกสาร Minolta จ านวน 1  เคร่ือง 
58. เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1  เคร่ือง 
59. เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า จ านวน 1  เคร่ือง 
60. เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิตอล จ านวน 1  เคร่ือง 
61. เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์      จ านวน 1  ชุด 
62. เคาน์เตอร์รับ-ส่ง หอ้งส่ือการเรียนการสอน จ านวน 1  ชุด 
63. เกา้อ้ีนัง่คอย ขนาด 3 ท่ีนัง่ จ  านวน 3  ชุด 
64. โซฟารูปตวัยบุูหนงัเทียม จ านวน 1  ชุด 
65. ตูว้างทีว ี จ  านวน 1  ชุด 
66. โตะ๊กลาง จ านวน 1  ชุด 
67. กระดานไวทบ์อร์ดรางเล่ือนหอ้งสัมมนา จ านวน 7  ชุด 
68. โตะ๊อาหาร จ านวน 6  ชุด 
69. เคาน์เตอร์เตรียมเคร่ืองด่ืม จ านวน 2  ชุด 
70. โตะ๊ท างาน 740x800x1200(cm.) จ านวน 7  ชุด 
71. โตะ๊ประชุม 740x600x1400(cm.) จ านวน 6  ชุด 
72. โตะ๊เขา้มุม 600(cm.) จ านวน 4  ชุด 
73. โตะ๊ท างาน 740x800x1400(cm.) จ านวน 7  ชุด 
74. โตะ๊ท างาน 740x800x1500(cm.) จ านวน 1  ชุด 
75. โตะ๊คอมพิวเตอร์ 740x600x800(cm.) จ านวน 4  ชุด 
76. โตะ๊พร้ินเตอร์740x600x800(cm.) จ านวน 2  ชุด 
77. โตะ๊เคาน์เตอร์740x800x1600(cm.) จ านวน 1  ชุด 
78. โตะ๊เคาน์เตอร์เขา้มุม 800(cm.) จ านวน 1  ชุด 
79. เกา้อ้ีท างานแบบไม่มีเทา้แขน                            จ านวน 8  ชุด 
80. เกา้อ้ีท างานแบบมีเทา้แขน จ านวน 34  ชุด 
81. เกา้อ้ีท างานพนกัสูงมีเทา้แขน จ านวน 1  ชุด 
82. เกา้อ้ีโซฟา 1 ท่ีนัง่ จ  านวน 11  ชุด 
83. เกา้อ้ีโซฟา  3 ท่ีนัง่ จ  านวน 3  ชุด 
84. โตะ๊กลาง60x1200(cm.) จ านวน 1  ชุด 
85. โตะ๊กลาง60x60(cm.) จ านวน 4  ชุด 
86. เกา้อ้ีเลคเชอร์ จ านวน 32  ชุด 
87. ตูเ้อกสารบานเปิด840x400x800(cm.) จ านวน 27  ชุด 
88. ตูเ้อกสาร2ล้ินชกัแขวนแฟ้ม840x400x900(cm.) จ านวน 5  ชุด 
89. ตูเ้อกสาร1600x400x800(cm.) จ านวน 10  ชุด 
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90. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่60000บีทีย ู
(หอ้งประชุมใหญ่) 

จ านวน 8  ชุด 

91. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่30000บีทีย ู
(หอ้งเตรียมประชุม) 

จ านวน 1  ชุด 

92. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่13000บีทีย ู
(หอ้งบนัทึกเสียง) 

จ านวน 1  ชุด 

93. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่30000บีทีย ู
(หอ้งเคร่ืองฉาย) 

จ านวน 1  ชุด 

94. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกวา่13000บีทีย ู
(หอ้งคอมพิวเตอร์) 

จ านวน 2  ชุด 

95. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่13000บีทีย ู
(หอ้งพกัอาจารยช์ั้นล่าง) 

จ านวน 3  ชุด 

96. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่420000บีทีย ู
(หอ้งพกัอาจารยช์ั้นล่าง)     

จ านวน 1  ชุด 

97. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกวา่25000บีทีย ู
(หอ้งคอมฯ+วดิีทศัน์) 

จ านวน 2  ชุด 

98. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่48000บีทีย ู
(หอ้งส านกังาน) 

จ านวน 4  ชุด 

99. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่48000บีทีย ู
(หอ้งเอนกประสงค์) 

จ านวน 2  ชุด 

10. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่60000บีทีย ู
(หอ้งคน้ควา้ส่ือการเรียนฯ) 

จ านวน 4  ชุด 

101. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่30000บีทีย ู
(หอ้งคน้ควา้ส่ือการเรียนฯ) 

จ านวน 1  ชุด 

102. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่60000บีทีย ู
(หอ้งเรียน4-6ชั้นบน) 

จ านวน 3  ชุด 

103. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่13000บีทีย ู
(หอ้งพกัอาจารยช์ั้นบน) 

จ านวน 3  ชุด 

104. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่42000บีทีย ู
(หอ้งพกัอาจารยช์ั้นบน) 

จ านวน 1  ชุด 

105. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่25000บีทีย ู
(หอ้งรับรอง+หอ้งประชุม) 

จ านวน 2  ชุด 

106. เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่60000บีทีย ู จ านวน 3  ชุด 
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(หอ้งเรียน1-3ชั้นล่าง) 
107. พดัลมระบายอากาศ ขนาด 10 น้ิว จ านวน 22  ชุด 
108. มู่ล่ี  โถงชั้นล่าง 3.50x2.70 ม. จ านวน 3  ชุด 
109. มู่ล่ี  โถงชั้นล่าง 3.50x1.70 ม. จ านวน 2  ชุด 
110. มู่ล่ี  โถงชั้นล่าง 3.80x1.70 ม. จ านวน 1  ชุด 
111. มู่ล่ี  โถงทางเดินชั้นบน 3.50x2.70 ม. จ านวน 2  ชุด 
112. มู่ล่ี  โถงทางเดินชั้นบน  3.50x1.70 ม. จ านวน 4  ชุด 
113. มู่ล่ี  ส านกังานชั้น 3.80x1.70 ม. จ านวน 1  ชุด 
114. ป้ายหนา้หอ้งประชุมใหญ่ จ านวน 1  ชุด 
115. ป้ายพร้อมขาตั้งบนพื้นติดอกัษร “ยนิดีตอ้นรับ” (WELCOME) จ านวน 1  ชุด 
116. ป้ายศูนยรั์กษาความปลอดภยั0.50x1.80 ม. จ านวน 1  ชุด 
117. ป้ายช่ือศูนยฯ์ จ านวน 1  ชุด 
118. ท่ีจอดรถยนต ์ จ านวน 1  ชุด 
119. ป้อมยามรักษาการณ์ จ านวน 1  ชุด 
120. เสาธงชาติ จ านวน 1  ชุด 
121. โตะ๊คอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ชุด 
122. โตะ๊พร้ินเตอร์ จ านวน 1  ชุด 
123. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ชุด 
124. ชั้นวางกระดาษ (วางแผน่โปสเตอร์ รุ่นดี-432เอส032) จ านวน 1  ชุด 
125. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับทดแทน จ านวน 8  ชุด 
126. เคร่ืองเคลือบบตัร จ านวน 1  เคร่ือง 
127. เคร่ืองพิมพ ์Laser ขนาด A4 จ านวน 1  เคร่ือง 
128. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC (พร้อมจอภาพ) จ านวน 1  เคร่ือง 
129. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 2  เคร่ือง 
130. เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ขนาดกระดาษ เอ 4 จ านวน 1  เคร่ือง 
131. เคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1  เคร่ือง 
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         1.5.3 ครุภัณฑ์การเกษตร  ไดแ้ก่     
1. เคร่ืองพน่ยา  ขนาด  1.5  ลิตร จ านวน 1  เคร่ือง 
2. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ จ านวน 1  เคร่ือง 
3. รถเขน็  2  ลอ้ จ านวน 1  คนั 
4. เคร่ืองตดัหญา้แบบสายสะพาย จ านวน 1  เคร่ือง 
5. เคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน จ านวน 1  เคร่ือง 
6. เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้เขง็ จ านวน 1 

 

เคร่ือง 
 
         1.5.4  ครุภัณฑ์โรงงาน  ไฟฟ้าและวทิยุ   ได้แก่     

1. ไขควงไฟฟ้า จ านวน 1 
 

เคร่ือง 
2. กบไฟฟ้า จ านวน 1  เคร่ือง 
3. เคร่ืองเป่าลม จ านวน 1  คนั 
4. ตูค้วบคุมการเตือนไฟไหม  ้ จ านวน 1  ชุด 
5. ชุดจอแสดงผลเตือนเพลิงไหม  ้ จ านวน 1  ชุด 
6. ชุดส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมแบตเตอร่ีส ารอง  จ านวน 17  ชุด 

 
         1.5.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    ไดแ้ก่ 

    

1. ตูเ้ยน็ ขนาด  7  คิว จ านวน 1  ตู ้
2. เคร่ืองดูดฝุ่ น จ านวน 1  เคร่ือง 
3. เคร่ืองขดัพื้น จ านวน 1  คนั 
4. หมอ้ตม้น ้า จ  านวน 2  อนั 
5. ผา้ม่านเวที จ านวน 1  ชุด 

       1.5.6  ยานพาหนะ    ไดแ้ก่     
1. รถจกัรยานยนต ์หมายเลขทะเบียน  กงว 814  นย จ านวน 1  คนั 
2. รถไมโครบสัปรับอากาศ  หมายเลขทะเบียน  นง 2475 นบ จ านวน 1  คนั 
3. รถยนตบ์รรทุกดีเซล  หมายเลขทะเบียน  นง 2524 นบ จ านวน 1  คนั 
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ส่วนที่ 2 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของศูนย์วทิยพฒันา  
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ส่วนที่ 2 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 

 

2.1 แนวคดิและหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา 
การประกนัคุณภาพ การศึกษา ของศูนยว์ทิยพฒันาด าเนินตามนโยบายของมหาวทิยาลยัในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ก. วสัิยทศัน์(Vision) 
เป็นเลิศดา้นบริการแก่นกัศึกษา ประชาชนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ประทบัใจและสร้างเครือข่าย 

การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข. ปณธิาน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลยัในระบบเปิด  ยดึหลกัการศึกษาตลอด

ชีวติมุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป  เพิ่มพูนวทิยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา  เพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลและสังคม ดว้ยการจดัระบบ
การศึกษาทางไกล  ซ่ึงใชส่ื้อการสอนทางไปรษณีย ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์  และวธีิการอ่ืนท่ีผูเ้รียน
สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 
ค. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล                        
2. เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในงานบริการหอ้งสมุดและส่ือการศึกษา 
3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 
4. เพื่อเป็นแหล่งด าเนินกิจกรรมทางดา้นวชิาการและวชิาชีพร่วมกบันกัศึกษา บณัฑิต    และชุมชน 

โดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษา และชุมชนโดยส่วนรวม 
5. เพื่อรองรับกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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2.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา 
ส านกัวทิยพฒันาและศูนยว์ทิยพฒันาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบเดียวกบัท่ี 

มหาวทิยาลยัใช ้คือ ระบบ System Approach ซ่ึงประกอบดว้ย Context, Input, Process, Output, Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Context 

Input 

Process 

Output 

Outcome 

ความเป็นมาในการก่อตั้งส านกัและศูนยฯ์  วตัถุประสงค ์ 
แผนด าเนินงาน ภารกิจ  เป้าหมาย จ านวนนกัศึกษาในเขต
รับผดิชอบ ขอบเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ลกัษณะของประชากร
ในพื้นท่ี ธรรมชาติของพื้นท่ี 

บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที ่เงนิงบประมาณ  

1.การสนับสนุนการเรียนการสอน:  
การบริการหอ้งสมุดและส่ือการศึกษา การบริการขอ้มูล
ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การช่วยเหลือนกัศึกษา 
2.การพฒันานักศึกษา: กิจกรรมชมรมนกัศึกษา  
3.การบริการทางวิชาการแก่สังคม: บริการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ บริการความรู้ผา่นส่ือมวลชน การ
บริการความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การประชุม 
การสัมมนา การจดันิทรรศการ การฝึกอบรม อบต . การ
บริการเยีย่มชมและดูงาน 
4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   
1. ความส าเร็จของนกัศึกษา/ผูเ้รียน ในการศึกษา 
2. การไดรั้บความรู้ทกัษะและประสบการณ์ของนกัศึกษาผู ้
   เรียนและผูใ้ชบ้ริการ 
3. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 

1. ภารกิจหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยับรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

2. ภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวทิยาลยั 
3. คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี 
4.  
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2.3 โครงสร้างการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
ศูนยว์ทิยพฒันาฯ ไดก้ าหนดโครงสร้างการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ      

ศูนยว์ทิยพฒันาฯ ไว ้ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส านกัวทิยพฒันา 

ศูนยว์ทิยพฒันาฯ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ส านกัวทิยพฒันา 

ก 

คณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศูนยว์ทิยพฒันาฯ 

 

 
งานบริหาร 
และธุรการ 

งานบริการ 

หอ้งสมุด 
งานปฏิบติัการ
เทคโนโลยี 

งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพการศึกษา 
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2.4 การประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา  มสธ. นครนายก 
  ศูนยว์ทิยพฒันาฯ มีคณะผูบ้ริหารศูนยฯ์  ซ่ึงประกอบดว้ยผูอ้  านวยการศูนยฯ์ และหวัหนา้งาน 4 งาน 

ดงัต่อไปน้ี 
 
2.4.1 คณะผู้บริหารศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
  1) ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา ฯ 
  2) หวัหนา้งานบริหารและธุรการ 
        3) หวัหนา้งานบริการหอ้งสมุดและส่ือการศึกษา 
  4) หวัหนา้งานปฏิบติัการเทคโนโลยี 
  5) หวัหนา้งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
 

     2.4.2 คณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
            ศูนยว์ทิยพฒันาฯ ไดด้ าเนินการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย-์
วทิยพฒันาฯ  ดงัน้ี  องคป์ระกอบ  

1. ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก ประธานคณะท างาน 
 2. นายบุญยนื    ทองประสงค ์ ผูท้  างาน 
 3. นายทธัยา    ค  าวจิารณ์  ผูท้  างาน 

 4. นางสาวพเยาว ์ เทียมเวช  ผูท้  างาน 

 5. นางสาวชลธิชา ประดิษฐ ์ ผูท้  างาน 

 6. นางกิติมา    ค  าวจิารณ์  ผูท้  างาน 

 7. นางประนอม  เทียมเวช  ผูท้  างานและเลขานุการ 
 8. นางสาวมยรีุย ์  บา้นใหม่  ผูช่้วยเลขานุการ 

  9. นางสาวณฐัธ์ชกมล หอมธูป   ผูช่้วยเลขานุการ 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1) ส่ือสารท าความเขา้ใจเร่ืองความส าคญัของการประเมินตนเองกบับุคลากรของศูนยว์ทิย-  

พฒันาฯ 
2) วางระบบการประเมินตนเอง แนวทางการด าเนินงานประเมินตนเอง การก ากบั การ           

ควบคุมและการตรวจสอบการประเมินตนเองศูนยว์ทิยพฒันาฯ 
3) จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
4) เสนอผลการประเมินตนเองใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดท้ราบ 
5) เสนอขอ้มูลผลการประเมินตนเองใหฝ่้ายบริหารทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง 

การด าเนินงาน 
6) ติดตามผลการด าเนินงาน และมีประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
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      2.4.3 เจ้าหน้าทีป่ระกนัคุณภาพของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
    องค์ประกอบ 

1) นกัวชิาการ 1 คนท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  
    คือ นางประนอม  เทียมเวช 

    หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) วางระบบการบนัทึกขอ้มูลทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  
2) จดัเก็บหลกัฐานซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งท่ีเป็นเอกสาร 

ส่ิงพิมพ ์วตัถุ  ส่ิงของ ภาพถ่าย รายช่ือบุคคลท่ีสามารถเป็นพยานบอกเล่า หรือสามารถอา้งอิงได้ 
3) จดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4) ประสานงานการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
5) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยว์ทิยพฒันาฯ 

มอบหมาย 
 
     2.4.4 บุคลากรของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
                 นอกจากคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย-์
วทิยพฒันาฯ ดงักล่าวแลว้ บุคลากรทุกคนของศูนยว์ทิยพฒันา ฯ ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนิน-
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพราะจะเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของศูนย ์หากบุคลากรดงักล่าวเขา้ใจงานประกนัคุณภาพ การศึกษา และมีการ
พฒันางานตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยว์ทิยพฒันาฯ อยูเ่สมอ ยอ่มจะส่งผลใหก้ารด าเนิน-
งานของศูนย์วทิยพฒันาฯ ในดา้นต่างๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   ดงันั้น ศูนย์ วทิยพฒันาฯ จึงมีการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรของศูนยว์ทิยพฒันาฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
 
     หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1) ศึกษาท าความเขา้ใจปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ วตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั ตลอด 
จนวตัถุประสงคข์องส านกัวทิยพฒันาและศูนยว์ทิยพฒันาฯ  

2) ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีมหาวทิยาลยั ส านกัวทิยพฒันา  และ ศูนย-์ 
วทิยพฒันาฯ  ก าหนด 

3) ด าเนินการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เพื่อบรรลุผลส าเร็จในภารกิจ  
3  ดา้นหลกั คือ ภารกิจต่อมหาวทิยาลยั ภารกิจต่อนกัศึกษา และภารกิจต่อประชาชนและชุมชน 

4) ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัอยา่ง 
ครบถว้นไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

5) ด าเนินงานการใหบ้ริการหอ้งสมุดและส่ือการศึกษาแก่นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 
อยา่งครบถว้นทนัสมยั ไดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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6) ด าเนินงานใหค้  าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นกัศึกษาและบุคลลทัว่ไปอยา่ง 

ครบถว้นไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
7) ด าเนินงานดา้นการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ดว้ยความ 

เตม็ใจ ครบถว้นไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
8) ด าเนินงานใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม ทั้งดา้นการเผยแพร่ความรู้ ศิลปวทิยาการ แก่ 

ชุมชน สังคม และประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
9) ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษา ทั้งกิจกรรมชมรมนกัศึกษา และ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 
10) ด าเนินงานดา้นการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของศูนย์วทิยพฒันา  มสธ. นครนายก 

องค์ประกอบ  ดชันี  และ 
หลกัฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันาฯ 
องค์ประกอบ  ดชันี  และหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

3.1 องค์ประกอบ  ดัชนี และหลกัฐานการประกนัการคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัส านกัของส านกัวทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกัวทิยพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารของส านกัวทิย -
พฒันา และผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา ฯ ทั้ง 10 แห่ง ไดก้ าหนดองคป์ระกอบ ดชันี และแ หล่งตรวจสอบ
ระดบัศูนยว์ทิยพฒันาฯ ไวด้งัต่อไปน้ี  

 
องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

  องค์ประกอบที ่ 1   
วสัิยทศัน์   พนัธกจิ  และ
แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

  1.1 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ    (1) วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปี 
  (2) วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยว์ทิยพฒันา 
  (3) วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ท่ีติดตามประกาศในแต่
ละงานของศูนยฯ์ 
  (4) มีการประชุมหน่วยงานหลกัและด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นแผนประจ าปี 
  (5) มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

  1.2  แผนการด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบติัการท่ีก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุ-
ประสงคข์องหน่วยงาน 

(1) มีการเปรียบเทียบความส าเร็จกบัเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังานประจ าปี 
(ต.ค. 48 ถึง ก.ย. 49) 

  1.3  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ของหน่วยงาน 

(1) แผนการปฏิบติังานประจ าปี 2548 
(2) แผนการปฏิบติังานประจ าปี 2549 

  (3) การเปรียบเทียบและสรุปผลการปฏิบติังาน
ตามแผนการปฏิบติังานประจ าปี 
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องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

    องค์ประกอบที ่3 
การบริการนักศึกษา 

  3.1  การจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ 

  (1) ค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ปี 2549  และมีแผนปฏิบติังาน
ปฐมนิเทศ 
  (2) สัมภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายช่ือใน
ค าสั่งปฏิบติังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
  (3) ภาพถ่ายกิจกรรมการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ 2549  และเอกสารการลงทะเบียนเขา้รับ
การปฐมนิเทศ 
  (4) รายงานงานสรุปผลการจดัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ 2549 

 3.2 การบริการสารสนเทศเพื่อ
การคน้ควา้ 

(1) รายการส่ือการศึกษาทุกประเภทภายใน
หอ้งสมุด 

(2) สถิติการใหบ้ริการภายในหอ้งสมุดและป้าย
แนะน าการใชห้อ้งสมุดระเบียบการยมื-คืนส่ือ
สารสนเทศหอ้งสมุด 

(3) รายงานผลการใหบ้ริการ รายงานผลการ
ติดตามการด าเนินงานและเยีย่มชมศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. 
(4) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

3.3  การสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนกัศึกษาในทอ้งถ่ิน                                                  
(การสอนเสริมทางไกลผา่น
ดาวเทียม) 

  (1) บนัทึกมอบหมายงานปฏิบติัการเทคโนโลยี 
  (2) หนงัสือแจง้รายการชุดวชิาท่ีจดัสอนเสริม
ทางไกลผา่นดาวเทียม+การสัมภาษณ์ขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส่วนงานเตรียมความ
พร้อม 
  (3) ใบลงทะเบียนเขา้รับการสอนเสริมและ
บนัทึกการขอใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
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องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

  องค์ประกอบที ่3 
การบริการนักศึกษา(ต่อ) 

  3.4  การบริการงานทะเบียน
และวดัผลท่ีใหค้วามสะดวกแก่
นกัศึกษา 

  (1) เอกสารคู่มือการลงทะเบียน คู่มือหลกัสูตร
และแบบฟอร์มใบค าร้องต่างๆ ท่ีจดัใหบ้ริการ 
  (2) ขอ้มูลสถิติงานทะเบียนนกัศึกษาและแบบ
บนัทึกการใหบ้ริการ 
  (3) รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให ้
บริการ 

  3.5 กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
ชมรมนกัศึกษา 

  (1) หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมจากชมรม
นกัศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

  (2) กรอบภาระงานของงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา +การสัมภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบคืองานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
  (3) การติดต่อประสานงานระหวา่งชมรม
นกัศึกษากบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
  (4) ภาพถ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชมรม
นกัศึกษา 

  3.6  การใหค้  าปรึกษาหรือ  
แนะแนวการศึกษาเพื่อใหเ้กิด 
ผลสัมฤทธ์ิแก่นกัศึกษา 

 (1)  มีการใหบ้ริการแนะแนวการศึกษาท่ี
หลากหลาย 
(2)  มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
(3)  มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาการแนะแนวการศึกษา 

  องค์ประกอบที ่ 6   
การบริการวชิาการและ 
วชิาชีพแก่สังคม 

  6.1 แผนงานด าเนินงานดา้น
วชิาการ  ทั้งภายในและภายนอก
ท่ีท าการศูนยฯ์ 

  (1) บนัทึกขออนุมติัจดักิจกรรม/โครงการดา้น
บริการวชิาการ/เอกสารโครงการ 
  (2) หนงัสือขออนุมติัการจดักิจกรรมจาก
ผูบ้ริหารหน่วยงาน+บนัทึกขออนุมติัค่าใชจ่้ายใน
การจดักิจกรรม 

  (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

  (4) สรุปรายงานผลจดักิจกรรม/โครงการ แยก
ตามกิจกรรม/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
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องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

  องค์ประกอบที ่ 6   
การบริการวชิาการและ 
วชิาชีพแก่สังคม  (ต่อ) 

  6.2 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของมหาวทิยาลยั 

  (1) แผนปฏิบติัการประจ าปี  
  (2) รูปแบบของข่าวสารท่ีใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ + หนงัสือประสานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 

  (3) ตน้ฉบบัข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการ
อนุมติั ใหน้ าออกเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ 
 

   6.3  การรณรงครั์บสมคัร
นกัศึกษาใหม่ 

  (1) บนัทึกขออนุมติัจดักิจกรรม+บนัทึกขอ
อนุมติัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานรณรงครั์บสมคัร+
บนัทึกขออนุมติัเจา้หนา้ท่ีไปติดตั้งป้ายผา้ 
  (2) ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร 
  (3) แผนการรณรงครั์บสมคัรฯ+หนงัสือ
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานใน 

ทอ้งถ่ิน 

   (4) รายงานสรุปผลการรณรงครั์บสมคัร
นกัศึกษาใหม่ 

   6.4  การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่   (1) บนัทึกขออนุมติัจดักิจกรรมพร้อมแผนการ
รณรงคฯ์ 

  (2) บนัทึกขออนุมติัแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
รับสมคัร+ หนงัสือประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

  (3) สถิติการจ าหน่ายระเบียบการฯ+ยอด
ผูส้มคัรนกัศึกษาใหม่น าเสนอส านกัวทิยาพฒันา
รายสัปดาห์+บนัทึกขอเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไป
ราชการเพื่อรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
  (4) สรุปผลกิจกรรมรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ภาค
ปลายปีการศึกษา 2548 และภาคตน้ ปีการศึกษา 
2549 และสรุปผลการรับสมคัรผูเ้รียนโครงการ 
สัมฤทธิบตัร 
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องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

องค์ประกอบที ่7 
การส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

  7.1 กิจกรรม / โครงการดา้น
การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลป-
วฒันธรรมท่ีศูนยฯ์ จดั 

  (1) โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม       
  (2) ผลการจดักิจกรรม   
  (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

   7.2 กิจกรรม / โครงการดา้น
การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลป-
วฒันธรรมท่ีร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

  (1) หนงัสือเวยีนแจง้บุคลากรเพื่อเขา้ร่วม       
กิจกรรมฯ ของทอ้งถ่ินหรือปฏิบติัตามนโยบาย
ของรัฐบาล+ ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

  (2) ผลการจดักิจกรรม/และการร่วมกิจกรรม
หน่วยงานอ่ืนๆ   
  (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

  องค์ประกอบที ่8   
การบริหารและการจัดการ 

  8.1 แผนกลยทุธ์ท่ีมีความเช่ือม-  
โยงกบัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

  (1) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหน่วยงาน 

  (2) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

  (3) ผลการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มงาน 

  (4) สรุปผลการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มงาน 

  (5) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
งานการปฏิบติังาน 

  8.2 การบริหารและการจดัการ
ท่ีเนน้การมีส่วนร่วม  โปร่งใส  
และตรวจสอบได ้

  (1) มีหนงัสือเชิญประชุม 

  (2) มีรายงานการประชุม 

  (3) มีหลกัฐานการปฏิบติังาน 
 

   8.3 ระบบการควบคุมภายในท่ี
ช่วยสนบัสนุนการบริหารและ
การจดัการ 

  (1) มีแผนปฏบิตังิานดา้นการเงนิและพสัดุ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
  (2) มีคู่มือการปฏบิตังิาน 

  (3) มีรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิประจ าเดือนและ

สรุปผลรายรบั – จา่ย ประจ าปี 

   8.4 การพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  (1) หนังสอืเชิญเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาจาก

หน่วยงานต่างๆ 
  (2) หนังสอืขออนุมตัเิขา้รบัการอบรม/ประชมุ/

สมัมนา 
  (3) ค าส ัง่เขา้ร่วมประชมุ/สมัมนา 
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องค์ประกอบ ดัชนี หลกัฐาน 

  องค์ประกอบที ่9 
การประกนัคุณภาพ 

  9.1  ระบบและกลไกลในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง   

  (1) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
  (2) มีรายงานการประชุม 
  (3) มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  9.2 ประสิทธิผลของการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

  (1) มีหอ้งประกนัคุณภาพการศึกษาจดัเก็บ
เอกสาร 
  (2) มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
  (3) มีการจดัท าเอกสาร SAR และคู่มือ ตั้งแต่ 
ต.ค. 2548 ถึง ก.ย. 2549 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

     ในการตรวจสอบคุณภาพของศูนยว์ทิยพฒันาใชเ้กณฑก์ารตดัสิน การท า/ไม่ท า (ตามท่ีแสดงไวใ้นผลการ
ด าเนินงาน และเกณฑ ์ การมี /ไม่มี  (หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินงาน ) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
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3.2  องค์ประกอบและดัชนี  การประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนย์วทิยพฒันา  
 

องค์ประกอบ ดัชนี เกณฑ์การตัดสิน 

  องค์ประกอบที ่ 1   
วสัิยทศัน์   พนัธกจิ และ   
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  1.1 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ    1.1 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

  1.2  แผนการด าเนินงานหรือแผนปฏิบติั-
การท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินงานท่ีสอด-
คลอ้งกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุ-
ประสงคข์องหน่วยงาน 

  1.2 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

  1.3  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน 

  1.3  มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

  องค์ประกอบที ่3 
การบริการนกัศึกษา 

  3.1  การจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่   3.1  จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่     
1  คร้ัง 

  3.2  การบริการสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้   3.2  มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

  3.3  การสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ในทอ้งถ่ิน    (การสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม) 

  3.3  ประสานงานการจดัสอนเสริม
สอนทางไกลผา่นดาวเทียมระดบั
ปริญญาตรี 

     3.4  การบริการงานทะเบียนและวดัผลท่ีให้
ความสะดวกแก่นกัศึกษา 

  3.4.1  รับลงทะเบียนนกัศึกษา   
  3.4.2  รายงานผลความพึงพอใจ
การใหบ้ริการ 

  3.5  กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนชมรม 
นกัศึกษา 

  3.5  ประสานงานและร่วมกิจกรรม
กบัชมรมนกัศึกษา 

  3.6  การใหค้  าปรึกษาหรือแนะแนว
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิแก่นกัศึกษา 

  3.6.1  บริการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพแก่นกัศึกษาในสถานท่ี
และนอกสถานท่ี 

  3.6.2  มีโครงการส่งเสริม
ความส าเร็จทางการศึกษา 

  องค์ประกอบที ่ 6   
การบริการวชิาการและ 
วชิาชีพแก่สังคม 

 6.1 แผนงานด าเนินงานดา้นวชิาการ  ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีท าการศูนยฯ์ 

 (1) แผนการจดักิจกรรม 

 (2) จดักิจกรรมวชิาการ ออกบริการ
หน่วยเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 
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องค์ประกอบ ดัชนี เกณฑ์การตัดสิน 

องค์ประกอบที ่ 6   
การบริการวชิาการและ 
วชิาชีพแก่สังคม  (ต่อ) 

  6.2 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
มหาวทิยาลยั 

 6.2 จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารของทางมหาวทิยาลยั
และศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 
นครนายก 

   6.3  การรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่   6.3 จดัท าแผนกิจกรรมรณรงครั์บ
สมคัรนกัศึกษาใหม่ 

  6.4  การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่   6.4 รับสมคัรนกัศึกษาใหม่ทั้งใน
และนอกสถานท่ี 

  องค์ประกอบที ่7 
การส่งเสริมและท านุบ ารุง 

  7.1  กิจกรรมส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ-
วฒันธรรมท่ีศูนยฯ์ จดั 

7.1 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ศิลปวฒันธรรม   7.2  กิจกรรมส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ-
วฒันธรรมท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

7.2 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  องค์ประกอบที ่8   
การบริหารและการจัดการ 

  8.1 แผนกลยทุธ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบั   
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

8.1 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

  8.2 การบริหารและการจดัการท่ีเนน้การมี
ส่วนร่วม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

8.2 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  8.3  ระบบการควบคุมภายในท่ีช่วย
สนบัสนุนการบริหารและการจดัการ 

8.3 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสามารถสัมภาษณ์บุคลากรของ
ศูนยฯ์ได ้

  8.4  การพฒันาบุคลากร 8.4 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  องค์ประกอบที ่9 
การประกนัคุณภาพ 

  9.1  ระบบและกลไกลในการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง   

9.1 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  9.2 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพ 
ภายใน 

9.2 มีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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เกณฑ์การตดัสิน 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์การตดัสินรายองค์ประกอบ หมายเหตุ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  
องคป์ระกอบท่ี 3 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  
องคป์ระกอบท่ี 6 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  
องคป์ระกอบท่ี 7 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  
องคป์ระกอบท่ี 8 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  
องคป์ระกอบท่ี 9 ตอ้งผา่นครบทุกดชันี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายการเอกสารอ้างองิ 
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ส่วนที่ 4 
รายการเอกสารอ้างองิ 

 

องค์ประกอบ และดชัน ี หลกัฐาน ทีจ่ดัเกบ็หลกัฐาน/ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

  องค์ประกอบที ่1  วสัิยทศัน์    
พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และ       
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
1.1 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  

   
 
 
  (1) วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และแผนปฏิบติัการ     
ประจ าปี 

  (2) วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยว์ทิยพฒันา 
  (3) วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ท่ีติดตามประกาศในแต่ 
ละงานของศูนยฯ์ 
  (4) มีการประชุมหน่วยงานหลกัและด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นแผนประจ าปี 
  (5) มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

1.2  แผนการด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบติัการท่ีก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ปณิธานหรือวสิัยทศัน์  พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 (1) มีการเปรียบเทียบความส าเร็จกบัเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังานประจ าปี  

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

1.3  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ของหน่วยงาน 

(3) แผนการปฏิบติังานประจ าปี 2548 
(4) แผนการปฏิบติังานประจ าปี 2549 

  (3) การเปรียบเทียบและสรุปผลการปฏิบติังาน
ตามแผนการปฏิบติังานประจ าปี 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ  
ธุรการ 
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องค์ประกอบ และดชัน ี หลกัฐาน ทีจ่ดัเกบ็หลกัฐาน/ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

  องค์ประกอบที ่3    
การบริการนักศึกษา 

3.1 การจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา   
ใหม่ 

   
 
  (1) ค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ปี 2549  และมีแผนปฏิบติังาน  
ปฐมนิเทศ 
  (2) สัมภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายช่ือใน
ค าสั่งปฏิบติังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
  (3) ภาพถ่ายกิจกรรมการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ 2549  และเอกสารการลงทะเบียนเขา้รับการ
ปฐมนิเทศ 
  (4 ) รายงานงานสรุปผลการาจดัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ 2549 

 
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

  3.2  การบริการสารสนเทศเพื่อ 
การคน้ควา้ 

  (1) รายการส่ือการศึกษาทุกประเภทภายใน 

หอ้งสมุด 

  (2) สถิติการใหบ้ริการภายในหอ้งสมุดและป้าย
แนะน าการใชห้อ้งสมุดระเบียบการยมื-คืนส่ือ 
สารสนเทศหอ้งสมุด 

  (3) รายงานผลการใหบ้ริการ รายงานผลการ
ติดตามการด าเนินงานและเยีย่มชมศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. 
  (4) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริการ 
หอ้งสมุด 
 

 3.3  การสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาในทอ้งถ่ิน  (การสอนเสริม                                                   
ทางไกลผา่นดาวเทียม) 

  (1) บนัทึกมอบหมายงานปฏิบติัการเทคโนโลยี 
  (2) หนงัสือแจง้รายการชุดวชิาท่ีจดัสอนเสริม
ทางไกลผา่นดาวเทียม+การสัมภาษณ์ขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส่วนงานเตรียมความพร้อม 
  (3) ใบลงทะเบียนเขา้รับการสอนเสริมและบนัทึก
การขอใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา   
- งานปฏิบติัการ
เทคโนโลยี 
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องค์ประกอบ และดชัน ี หลกัฐาน ทีจ่ดัเกบ็หลกัฐาน/ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

  องค์ประกอบที ่3  การบริการ 
นักศึกษา  (ต่อ) 
  3.4  การบริการงานทะเบียนและ
วดัผลท่ีใหค้วามสะดวกแก่
นกัศึกษา 

   
 
  (1) เอกสารคู่มือการลงทะเบียน คู่มือหลกัสูตร
และแบบฟอร์มใบค าร้องต่างๆ ท่ีจดัใหบ้ริการ 
  (2) ขอ้มูลสถิติงานทะเบียนนกัศึกษาและแบบ
บนัทึกการใหบ้ริการ 
  (3) รายงานผลความพึงพอใจการใหบ้ริการ 

 
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการ  
- งานบริการ 
หอ้งสมุด 

  3.5  กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
ชมรมนกัศึกษา 

(1) หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชมรมนกัศึกษา
ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

(2) กรอบภาระงานของงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา+การสัมภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบคืองานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
(3) การติดต่อประสานงานระหวา่งชมรมนกัศึกษา
กบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก 
(4) ภาพถ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชมรมนกัศึกษา 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

  3.6  การใหค้  าปรึกษาหรือแนะแนว
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิแก่
นกัศึกษา 

  (1)  แผนงานการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาหรือ    
แนะแนวการศึกษา / โครงการส่งเสริมความส าเร็จ
การศึกษา “พี่ช่วยนอ้ง” วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน  
แนะแนวการศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(2)  การด าเนินงานตามแผน 

(3)  มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

(4)  มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง
งาน 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 
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องค์ประกอบ และดชัน ี หลกัฐาน ทีจ่ดัเกบ็หลกัฐาน/ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

  องค์ประกอบที ่6  การบริการ
วชิาการและวชิาชีพแก่สังคม 
  6.1 แผนงานด าเนินงานดา้น
วชิาการ/ วชิาชีพแก่สังคม 

 
 

  (1) โครงการบริการวชิาการ  ณ  ท่ีท าการศูนยฯ์  
และนอกท่ีท าการศูนยฯ์ 

  (2) หนงัสือขออนุมติัการจดักิจกรรมจากผูบ้ริหาร
หน่วยงาน+บนัทึกขออนุมติัค่าใชจ่้ายในการจดั 

กิจกรรม 

  (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

  (4) สรุปรายงานผลจดักิจกรรม/โครงการ แยกตาม
กิจกรรม/โครงการ แยกตามกิจกรรม 

 
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

  6.2 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของมหาวทิยาลยั 

  (1) แผนปฏิบติัการประจ าปี  
  (2) รูปแบบของข่าวสารท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  
+ หนงัสือประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานใน
ทอ้งถ่ิน 

  (3) ตน้ฉบบัข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการอนุมติั 
ใหน้ าออกเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 

 
 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 
- งานบริการหอ้งสมุด 

  6.3  การรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษา
ใหม ่

  (1) บนัทึกขออนุมติัจดักิจกรรม+บนัทึกขออนุมติั
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานรณรงครั์บสมคัร+บนัทึกขอ
อนุมติัเจา้หนา้ท่ีไปติดตั้งป้ายผา้ 
  (2) ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร 
  (3) แผนการรณรงค์รับสมคัรฯ+หนงัสือประสาน
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 

   (4) รายงานสรุปผลการรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษา
ใหม่ 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 
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  6.4  การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่   (1) บนัทึกขออนุมติัจดักิจกรรมพร้อมแผนการ
รณรงคฯ์ 

  (2) บนัทึกขออนุมติัแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานรับ
สมคัร+ หนงัสือประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆใน
พื้นท่ีรับผดิชอบ 

  (3) สถิติการจ าหน่ายระเบียบการฯ+ยอดผูส้มคัร
นกัศึกษาใหม่น าเสนอส านกัวทิยาพฒันาราย
สัปดาห์+บนัทึกขอเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ
เพื่อรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
  (4) สรุปผลกิจกรรมรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ภาค
ปลายปีการศึกษา 2548 และภาคตน้ ปีการศึกษา 
2549 และสรุปผลการรับสมคัรผูเ้รียนโครงการ 
สัมฤทธิบตัร 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

องค์ประกอบที ่7 การส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
7.1 กิจกรรม / โครงการดา้นการ 
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒัน-
ธรรมท่ีศูนยฯ์ จดั 

 
 
(1) การจดัโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

(2) ผลการจดักิจกรรม  
 (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 
- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

7.2 กิจกรรม / โครงการดา้นการ  
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒัน-
ธรรมท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

(1) หนงัสือเวียนแจง้บุคลากรเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมฯ 
ของทอ้งถ่ินหรือปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล + 
ภาพถ่ายการจดักิจกรรม   
(2) ผลการจดักิจกรรมและการร่วมกิจกรรม
หน่วยงานอ่ืนๆ   
 (3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 

ธุรการ 

- งานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 
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องค์ประกอบที ่8   การบริหารและ
การจัดการ 
  8.1 แผนกลยทุธ์ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 

   
 
  (1) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหน่วยงาน 

  (2) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

  (3) ผลการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มงาน 

  (4) สรุปผลการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มงาน 

  (5) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินงาน
การปฏิบติังาน 

 
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

  8.2 การบริหารและการจดัการท่ี
เนน้การมีส่วนร่วม  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได ้

  (1) มีหนงัสือเชิญประชุม 

  (2) มีรายงานการประชุม 

  (3) มีหลกัฐานการปฏิบติังาน 
 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

 8.3  ระบบการควบคุมภายในท่ี
ช่วยสนบัสนุนการบริหารและการ
จดัการ 

  (1) มีแผนปฏบิตังิานดา้นการเงนิและพสัดุ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
  (2) มีคู่มือการปฏบิตังิาน 

  (3) มีรายงานผลการใชจ่้ายเงินประจ าเดือนและ
สรุปผลรายรับ – จ่าย ประจ าปี 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

  8.4 การพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  (1) มีหนงัสือเชิญเขา้ร่วมประชุม/สัมมนาจาก
หน่วยงานต่างๆ 

  (2) หนงัสือขออนุมติัเขา้ร่วมประชุม 

  (3) ค าสั่งเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา 
 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 
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  องค์ประกอบที ่ 9    การประกนั
คุณภาพ 
  9.1  ระบบและกลไกลในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง   

  
 
  (1) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
  (2) มีรายงานการประชุม 
  (3) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  
 
- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

  9.2 ประสิทธิผลของการประกนั
คุณภาพภายใน 

  (1) มีหอ้งประกนัคุณภาพการศึกษาจดัเก็บเอกสาร 
  (2) มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
  (3) มีการจดัท าเอกสาร การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปี 2549 

- หอ้งประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ชั้น 2 ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 
นครนายก 
- งานบริหารและ 
ธุรการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

     ในการตรวจสอบคุณภาพของศูนยว์ทิยพฒันาใชเ้กณฑ์ การตดัสิน การท า/ไม่ท า (ตามท่ีแสดงไวใ้นผลการ
ด าเนินงาน และเกณฑ ์ การมี /ไม่มี  (หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินงาน ) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
 

 
 
 
 

 
 


