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  ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2  สิงหาคม  2554 



คํานํา 

 การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  ซึ่งศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.ยะล  ถือเปนภารกิจสําคัญอยางหนึ่งในการ

ดําเนินงานของศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา   เพื่อมุงเนนการพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู  ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.ยะลาไดมีการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายการบริหารจัดการของศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.  ยะลา  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

               รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมลูการดําเนินงานของศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา ในชวงวันที่  1  กรกฎาคม  2553 – 

30  มิถุนายน  2554      พรอมทั้งวิเคราะหผลการดําเนินงานตามรายมาตรฐาน  ดังนี้  

 

              องคประกอบที่   1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

                                ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

                                ตัวบงชี้ 1.1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

              องคประกอบที่   7   การบริหารและการจัดการ  

                                 ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

                                 ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

                                 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

             องคประกอบที่   9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

                                 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                 ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรอง โดยตนสงักัด 



         ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน / คณะทํางานประกันคุณภาพภายในศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา   และบุคลากรของศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.

ยะลาทุกทานที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ  การดําเนินงาน และการใหบริการ ตลอดจนใหความรวมมือในการรวบรวมและนําเสนอขอมูลในการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงเปนอยางดี  

 

ลงนาม..................................................................... 

(นายไพศาล  อันตรเสน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  ยะลา 
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คํานํา  

 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 1-11 

 สวนที่ 2  ผลการประเมินตนเอง 12-58 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

1. ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนว่ยงาน 

 1.1 ชื่อหน่วยงาน 

  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช    ยะลา 

 

 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 

   116    หมู่ที่  4     ตําบลท่าสาป     อําเภอเมือง   จงัหวัดยะลา     95000 

 

 1.3 ประวัติความเป็นมา 

       ศูนย์วิทยพฒันา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวทิยาลัยที่ตั้งอยู่ในสว่นภูมิภาค เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการจดัการศึกษาในระบบ

การศึกษาทางไกล  มีสํานักงานตั้งอยูเ่ลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนท่าสาป-ลําใหม่ ตําบลท่าสาป อาํเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นทีจ่ํานวน 16 ไร่ 1 งาน ซึง่ได้รับบริจาคจากบริษทัเอกชนใน

ท้องถิ่น งบประมาณที่ใชใ้นการก่อสร้าง จํานวน 29,924,339 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามรอ้ยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2539 

                มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตัง้ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ยะลา  เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2540 (เดิมชื่อว่า ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดัยะลา)เมื่ออาคารศูนยฯ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2541  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดม้าเปิดดําเนินการให้บริการนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที ่12 มกราคม 2542 ตามบทบาทในภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจดัตั้ง โดยดูแลรบัผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตภาคใต ้คือ ยะลา ปัตตาน ี

นราธิวาส สงขลา และสตูล   และศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการนักศึกษาเพิ่มอีก 2 จังหวดั คือ พัทลุง  

และ ตรัง   ตามประกาศมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช    เรื่อง จัดสายงานและกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันา  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551  โดยให้มผีลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม  2550  เป็นต้นไป 
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2. ปณิธาน วิสยัทศัน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 

 ปณิธาน 

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้

ประกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึง่ใช้สื่อ

การสอนทางไปรษณยี์ วิทยุกระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และวธิีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ 

 

 วิสัยทัศน ์

       มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแกน่ักศึกษา  ประชาชน  และสร้างเครือข่ายการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกจิ 

1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. 

3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 

4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

วัตถุประสงค ์

           1.  รองรับกิจกรรมการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           2.  บรกิารวิชาการ / วิชาชีพ  แก่นักศึกษาและประชาชน 

           3.  บรกิารการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

           4.  อนรุักษ์  ส่งเสริมและนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน  

 3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

3.2 ผู้บริหาร 

  ในปีการศึกษา 2553  ผู้บรหิารศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา   ประกอบดว้ย 

ตําแหน่งบริหาร ชื่อ – สกุล 

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา นายคํานึง   นกแก้ว 

หัวหน้างานอํานวยการและธุรการ นางสาวกัญญ์ชสิา  กานต์เนตพิงศ ์

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นายวัชรพงษ์   ธงพุดซา 

หัวหน้างานสง่เสริมและบริการการการศึกษา นางสาวบุณยนชุ   วุ่นสน 

ผูอํานวยการศูนย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

หัวหนางานสงเสริมและ

บริการการการศึกษา 

หัวหนางานบริการสื่อ

และเทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหนางานอํานวยการ

และธุรการ 



4 

 

4. บุคลากร 

        ในปีการศึกษา 2553  มีบุคลากรปฏิบัตกิารจําแนกได้ดงันี ้

         4.1  บุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร                              

              หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ -         3 3 

พนักงานมหาวทิยาลัย - 6 6 

พนักงานชัว่คราวตําแหน่งอาจารย์ประจําพิเศษ - - - 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ - - - 

ลูกจ้างประจํา - - - 

 - ลูกจ้างประจํางบประมาณแผน่ดิน - - - 

 - ลูกจ้างประจํางบประมาณเงินรายได ้ - - - 

 - ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว    

- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได)้ - 8 8 

- ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน) - - - 

รวม - 17 17 

       ที่มา : ปี 2554-2556  จํานวนทรัพยากรเท่ากับปี   2553 
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5. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี ้

            หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

(เงินนอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร 774,300.00 

งบดําเนินงาน 2,554,200.00 

งบลงทุน 644,200.00 

งบเงินอุดหนุน 30,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 122,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,124,700.00 

       

    หมายเหตุ       ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553   ได้รับอนุมัต ิ

                                    จากสภามหาวทิยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2552    

 

    ที่มา :    แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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6. ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

สํานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กองทําหน้าที่กําหนดนโนบายการดําเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการประกันคุณมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทําหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง และ

มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นการศึกษาจะดําเนินการประเมินตนเองและจัดทํารายงานสําหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

     ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยกําหนด รวม 3 องค์ประกอบ (ในกรณีของบางสํานัก / สถาบัน อาจมีองค์ประกอบคุณภาพที่ต้องรับการประเมินมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

   

  องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 

  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

นอกจากนี้ยังเพิม่เติมตัวบง่ชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพือ่ใหก้ารประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถว้นพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553  
 

ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพฒันา กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างองิ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  

วัตถุประสงค ์ และแผนการดําเนนิการ 

1. การตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ในแผน

ปฏิบัติงานบางตัวสูงมากเกินไป เป็นการ

ยากต่อการบรรลุเป้าหมาย การตั้งค่า

เป้าหมายเหล่านั้นควรพิจารณาจากข้อมูล 

จากผลการดําเนินงาน ย้อนหลังอย่างน้อย 

3 ปี มาประกอบการตั้งค่าเป้าหมาย 

        

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ทําหนังสือทักท้วง

เป้าหมายของนกัศึกษาใหมท่ี่ศูนย์ฯต้องดําเนินการ

ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  

วัตถุประสงค ์ และแผนการดําเนนิการ 

2. การตัง้ค่าเปา้หมายเป็นระดบั จะต้องระบุ

กิจกรรมในแต่ระดับให้ชัดเจนไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ชี้แจงดว้ยวาจากับทาง 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

-แผนงบประมาณประจําปี 2554 
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ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพฒันา กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างองิ 

องค์ประกอบที ่7.  การบรหิารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3   มีการพัฒนาสถาบันสู่

องคก์ารเรียนรู้   

1.ศูนย์ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องวาง

แผนการจัดการความรู้ และการประเมิน

ควรจะแยกการประเมินเป็นแต่ละ

หน่วยงาน 

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา ทําหนังสือทกัท้วงการจัดการ

ความรู้รอบ 6 เดือน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ฉบับแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ)  

 

 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

 

 

 

-บันทึกทักท้วงขอแก้ไขข้อมูล  คํารับรองการปฏิบัติราชก

 

องค์ประกอบที ่7.  การบรหิารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3   มีการพัฒนาสถาบันสู่

องคก์ารเรียนรู้   

2. ไม่ควรนําผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยมาเป็นตัวชี้วัดร่วม 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฯมีการดําเนินการจดัการความรู ้

-  รายงานการประชุมการประกันคุณภาพฯ ป ี2553 

-  บุคลากรมีการอบรมดูงานเกีย่วกับการประกนั

คุณภาพฯ (ม.ขอนแก่น และอุทยานวงัน้ําเขยีว) 

-  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ(ระดับ

มหาวิทยาลัยฯ) โดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

 

-รายงานการประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ครั้ง

ที่  3/ 2553วันที่  22  มีนาคม   2553   

(วาระที่4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา) 

- บันทึกส่งแผนทบทวนการจัดการความรู้ ปี 53 

- รายงานผลทบทวนการจัดการความรุ้ 7.2 

-  บันทึกโครงการจัดการศึกษาดูงานการจัดการความรู้วัน

26 - 28 ส.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพฒันา กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างองิ 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที9่.1มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา   

1.ควรทําคู่มือของศูนย์โดยใช้แนวคู่มือของ 

สกอ. และคู่มือมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มีการจดัทําคู่มอื โดยใช้คู่มือ สกอ. 

และคู่มือมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

คู่มือ สกอ. 

คู่มือ มหาวิทยาลัย  เล่มเขียว 

 

-คู่มือ  แนวปฏิบัติการดําเนินการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพของ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที9่.1มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา   

 

2. ควรมีฐานขอ้มูลของศูนย์เกี่ยวกับประกัน

คุณภาพ เพื่อใหเ้ห็นศักยภาพศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการจดัทําฐานขอ้มูล

ของศูนยฯ์ เกีย่วกับการประกันคุณภาพผ่านเว็บไซต์

ของศูนยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/ 
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ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพฒันา กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างองิ 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที9่.1มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา   

3. ผลการประเมินโครงการนําเสนอเป็นตาราง

ด้านความพึงพอใจจะตอ้งวดัเป็นระดับจาก 5 

ระดับ และวัด 7 ด้าน 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการรายงานผลการ

ประเมินโครงการ โดยมีการวัดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

 

 

 

 

-สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการ ทําดี เลือกได้ หวัข้อ

เรื่อง ปลูกป่าถวายคู่ฟ้า สองพระบารมี 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที9่.1มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา   

4.มกีารดําเนินการจัดตัง้เครอืข่าย (D) แต่ยัง

ไม่ได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้ง ตัง้เพื่ออะไร จะ

ทําอย่างไรร่วมกันบ้างมีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

หรือตอ่ศูนย์ฯอย่างไร 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ดาํเนินการเกี่ยวกบั

เครือข่าย ได้แก่ 

- ตั้งสถานที่ชมรมนักศึกษา มสธ. (ศูนยว์ิทยพฒันา 

มสธ. ยะลา) 

- มีการจดักิจกรรมที่สนองตอบต่อนักศึกษา เชน่ 

โครงการพบปะเครือข่าย , โครงการกฬีาพื้นบ้านสาน

สัมพันธ์นักศึกษา 

-   ความร่วมมอืเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา  

1.  ระหว่างสถาบันการศึกษา (ม.ราชภัฏยะลา และ  

ม.ราชภัฏสงขลา) เพื่อสร้างความเข้มแขง็ด้านการ  

 

 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการ ทําดี เลือกได้ หวัข้อ

เรื่อง ปลูกป่าถวายคู่ฟ้า สองพระบารมี   
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ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพฒันา กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างองิ 

 ประกันคุณภาพ คือโครงการอบรมปฏิบัติการ ทาํดี 

เลือกได้ หวัข้อเรื่อง ปลูกป่าถวายคู่ฟ้า สองพระบารมี   

2.  การทําข้อตกลงความรว่มมอืทางด้านวิชาการด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา  

(ตัวแทนนกัศึกษา มสธ.  และตัวแทนนักศึกษาราชภัฏ

ยะลา) 

 

 

ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 

 

การทําข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

หมายเหตุ - ให้นําผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน  หรืออาจนําข้อเสนอแนะที่มีนัยสําคัญมากําหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา

หน่วยงานตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่สามารถดําเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่กําหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินตนเอง 
 

         การประเมินตนเองของสํานัก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553   เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่

ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553  -  

30 มิถุนายน 2554)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้ง

นี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 

         ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553  มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1. มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่

สอดคล้องกับนโยบายของสภา

สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โ ด ย เ ป็ น แผนที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ

ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2551 – 2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

1.  มีการยึดปรัชญาหรือปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2.  มีการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553 -2557)  โดยมีการทบทวน

ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT) ระดับมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพื่อการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การบริหาร ฉบับ 2553-2556   และมีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยคณะทํางาน

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ ศวน.มสธ. ได้ประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง (strength)  จุดอ่อน  (Weakness)  

โอกาส (opportunity)  ภาวะคุกคาม (threats)  นํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ (strategy) 

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) เป็นแผน

ยุ ท ธศาสตร์ ข อ ง  ศวน .  มสธ .  ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ  วิ สั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ   ยุ ท ธศาสต ร์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.   มีการจัดทํากรอบแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

แผนยุทธศาสตร์ มสธ.  และศูนย์ฯได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของศวน. มสธ.  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(1)   

      ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(2) 

    ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(3) 

      แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553-2557) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(4)   

        แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565)   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(5)   

      แผนที่ยุทธศาสตร์ในเอกสาร แผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553-2557)  
(หน้า 175) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
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  ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(6)   

        คําสั่งที่2765/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศวน. มสธ. ปี 52-56  

 ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(7) 

       บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/4 ลว.6 ม.ค.52 เรื่อง

บันทึกอนุมัติ จั ดประชุมปฏิบัติ การจัดทํ าแผนที่

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ปี 2552-2556 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(8)   

        แผนยุทธศาสตร์การบริการของศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. ยะลา   (พ.ศ. 2553-2557) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(9)  

          วาระการประชุมที่ 4.8วันที่26 ก.พ 53 แผน

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พ.ศ. 2553-2557  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(10)  

         วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(11)  

       การทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อม  (SWOT)  

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ยะลา 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ

สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

1.มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงาน โดยมีประชุมร่วม 10 ศูนย์  ร่วมกับงานประสาน

ศูนย์วิทยพัฒนา  

 

  

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-2(1)   

     การประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้ง

ที่ 1 /53 วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.8 

แผนยุทธศาสตร์ ศวน.มสธ.พ.ศ.53-57 (ฉบับปรับปรุง) 
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 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี และถ่ายทอดตัวบ่งชี้ต่างๆ ลงสู่หน่วยงาน ซึ่งปรากฏอยู่ในคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ  ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับผู้บริหารในระดับหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องระดับหัวหน้างาน และบุคลากร

ของศูนย์ฯ 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-2(2)  

       บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/ว 111 ลว.19 ก.พ. 54 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุม

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่ 1/2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(3)             

      แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน และโครงการ  

(1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(4) 

        แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(5)   

        คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี  2553 

ศวน มสธ. ยะลา 1.1-2 (6) 

        รายงานการประชุม ศวน.ยะลา ครั้งที่1/ 2553  

วันที่  15  ก.พ.  2553  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1    

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์

เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง

หน่วยงานด้านการสนับสนุน 

1.  มีกระบวนการแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่ครอบคลุม 4 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย   ได้แก่  ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม    โดยมีการประชุมร่วม 10 ศูนย์วิทยพัฒนา  เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

(Strategy Map)  เป็นแผนปฏิบัติงาน และคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ที่สอดคล้องกับปรัชญา หรือ  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(1)  

      เอกสารประกอบวาระที่ 4.8  แผนยุทธศาสตร์

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พ.ศ.2553-2557(ฉบับปรับปรุง) 

และแผนกลยุทธ์  (Strategy  Map)    
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 ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์  ของ มหาวิทยาลัย  มีการกําหนดเป้าหมาย (Target)  และตัว

บ่งชี้ (KPI)  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ ประจําปี 2553  เช่น 

  1.1 การบริการการเรียนการสอน   

  1.2 การบริการการวิชาการแก่สังคม 

  1.3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1.4 แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-3(2) 

     คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-3(3) 

     ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(4)  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(5)  

  แผนการพบปะเครือข่าย ประจําปี 2553 

4 .  มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 

แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี  

1.   มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําป ี 

ค่าเป้าหมาย (Target)  ตัวชี้วัด (KPI)   และการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 (ระบบ 

e-Performance)ในการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปี 2553  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(1)  

       คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(2)  

       ลงนามรับรองผลประเมินคะแนนคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 ระดับ

หน่วยงาน (กลุ่มศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(3)  

   รายงานสรุปผลโครงการค่ ายเยาวชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  ตอกย้ําสังคม เข้าถึงชุมชน สู่ความ

พอเพียง 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(4)   

      โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ชาวบ้านแก่น.ศ.มสธ. และชุมชนในท้องถิ่น 
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  ศวน. มสธ . ยะลา 1.1-4(5)        โครงการกีฬา

พื้นบ้านสานสัมพันธ์ น.ศ. มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(6)  

  สรุปผลโครงการสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา  7 

จังหวัด ปี 53 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(7)  

      สรุปรายงานผลการจัด โครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา กับ

การจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี 2553 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปีตามข้อ 3 

1.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(1)   

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(2)   

     คํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

(ระบบ e-Performance) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา  

1. มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6  เดือน 9  เดือน และ 12 เดือน 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-6(1)  

       รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการรอบ 6  9 และ 

12 เดือน  (อ้างหลักฐาน ข้อ1.1-5(2)  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-6(2)  

       คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 และ 

รายงานการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553  
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณา  

1.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

 

2.   มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2553   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(1)  

      การรับรองผลการประเมินคะแนนคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(2)   

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  (ใช้หลักฐานเดียวกับข้อ 1.1-5(1)   

8 .  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

- 

 

- 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 

 4 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน 

 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(1)  ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(2)  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(3)  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553-2557) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(4)  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565)   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(5)  แผนที่ยุทธศาสตร์ในเอกสาร แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรงุ (พ.ศ.2553-2557) (หน้า 175) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(6)  คําสั่งที่2765/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศวน. มสธ. ปี 52-56  

 ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(7)  บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/4 ลว.6 ม.ค.52 เรื่องบันทึกอนุมัติจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา ปี 2552-2556 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(8)  แผนยุทธศาสตร์การบริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา   (พ.ศ. 2553-2557) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(9)  วาระการประชุมที่ 4.8วันที่26 ก.พ 53 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พ.ศ. 2553-2557  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(10)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(11)  การทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อม  (SWOT)  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-2(1)  การประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่ 1 /53 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาที่ 4.8 แผนยุทธศาสตร์ ศวน.มสธ.พ.ศ.53-57  

 (ฉบับปรับปรุง) 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-2(2)  บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/ว 111 ลว.19 ก.พ. 54 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  

 ครั้งที่ 1/2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(3)  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน และโครงการ (1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(4)   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(5)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี  2553 

ศวน มสธ. ยะลา 1.1-2 (6)   รายงานการประชุม ศวน.ยะลา ครั้งที่1/ 2553  วันที่  15  ก.พ.  2553  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1    

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(1)   เอกสารประกอบวาระที่ 4.8  แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พ.ศ.2553-2557(ฉบับปรับปรุง)และแผนกลยุทธ์  (Strategy  Map)    
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รายการหลักฐานอ้างองิ (ต่อ) 

 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-3(2)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-3(3)   ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(4)   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(5)   แผนการพบปะเครือข่าย ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(1)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(2)   ลงนามรับรองผลประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 ระดับหน่วยงาน (กลุ่มศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(3)   รายงานสรุปผลโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตอกย้ําสังคม เข้าถึงชุมชน สู่ความพอเพียง 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(4)   โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านแก่น.ศ.มสธ. และชุมชนในท้องถิ่น 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(5)   โครงการกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ น.ศ. มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(6)   สรุปผลโครงการสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา 7 จังหวัด ปี 53 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(7)   สรุปรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(1)   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(2)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน(ระบบ e-Performance) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-6(1)   รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการรอบ 6  9 และ 12 เดือน  (อ้างหลักฐาน ข้อ1.1-5(2)  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-6(2)   คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 และ รายงานการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(1)   การรับรองผลการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(2)   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ใช้หลักฐานเดียวกับข้อ 1.1-5(1)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของหน่วยงาน (สมศ. 17 และ ก.พ.ร. 3) 

(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน : พัฒนาจาก สมศ. 17) 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1.  มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 

โดย ได้ รั บการ เห็ นชอบจากรอง

อธิการบดีที่กํากับดูแล 

1. มีการประชุมผู้อํานวยการศูนย์ 10  ศูนย์วิทยพัฒนา กําหนดอัตลักษณ์ของ ศวน 

มสธ.ที่ สอดคล้องกับจุดเน้น/จุดเด่น ในด้าน 

      1.1  ด้านการให้บริการการศึกษา ศวน.มสธ.ยะลา มีการให้บริการแบบวงจร ณ 

จุดเดียว(One Stop Service : OSS) และ การให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ ซึ่งเป็น

จุดเน้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของศวน.มสธ.ที่เน้นวิสัยทัศน์ การ

ให้บริการการศึกษาที่เป็นเลิศ   โดยมีการประชุมร่วมกัน 10 ศูนย์ เพื่อกําหนด

มาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ใช้เป็นแนวปฏิบัติเหมือนกัน 10

ศูนย์วิทยพัฒนา โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการการ     

 

      

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(1)  

      บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/502   

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552  เรื่อง ชะลอ

การจัดตั้ ง ศูนย์บริการแบบครบวงจร 

(OSS) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(2)      

     กรอบแนวคิดการกําหนดตัวบ่งชี้อัต

ลักษณ์ศูนย์วิทยพัฒนา และวิสัยทัศน์ของ

มสธ .ยะลา ประจํา 2553 และ 2554  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(3)      

     ม า ต ร ฐ า น ก า ร ปฎิ บั ติ ง า น ก า ร

ให้บริการแบบครบวงจร  ณ จุดเดียว  

(One Stop Service : OSS)  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(4)   

    คู่มือการให้บริการแบบครบวงจร   

ณ จุดเดียว  (OSS)   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

 1.2  ด้านการให้บริการการศึกษา ศวน. มสธ. ยะลา มีการให้บริการแบบครบวงจร ณ 

จุดเดียว (One Stop Service : OSS) และการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที ซึ่งเป็น

จุดเน้นวิสัยทัศน์การให้บริการการศึกษาที่เป็นเลิศ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(5)   

    แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ

ผู้ใช้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

(OSS)  ที่ศวน. มสธ. ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(6)   

   แผนปฏิบัติงานและส่งเสริมการบริการ

การศึกษา ปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(7)   

ตารางการออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

 ปี 2553 

2.   มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ

บุคลากรของหน่วยงานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

1.มีการแต่งตั้งคณะทํางาน 10 ศูนย์วิทยพัฒนา และมีการประชุมร่วมกันเพื่อวาง

ระบบการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS)  

2.  มีการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) และการให้บริการ(OSS) 

เคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ภาคใต้  โดยบุคลากรของศวน.มสธ. ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(1)   

    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ OSS 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(7)   

  ตารางการออกรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(6)   

      วีดีโอการให้บริการแบบครบวงจร  

ณ จุดเดียว  (OSS)และรายชื่อนศ.ผู้มารับ

บริการ   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

  ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(7)   

    การมี ส่วนร่ วมของบุคลากร  การ

ให้บริการครบวงจร ณ จุดเดียว(OSS)  ที่

ศวน. มสธ. ยะลา 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรในหน่วยงาน โดยอยู่ในระดับ

ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร ศวน. มสธ. ยะลา ผู้ให้บริการ OSS 

โดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-3(1)   

    แบบสอบถามประเมินผลความพึง

พอใจบุคลากร  ศวน .  มสธ .ยะลา  ที่

ให้บริการรับสมัครนักศึกษา 

4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของหน่วยงานและเกิดผลกระทบที่

เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคม 

1.  มีผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หน่วยงาน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น 

   1.1 เป็นการบริการที่รวดเร็ว  กระชับ และถูกต้อง ตามนโยบายการให้บริการที่

ประทับใจของข้าราชการไทย 

   1.2  ประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ เช่น งบประมาณบุคลากร  ทรัพยากร 

และเวลา   

   1.3  ความพึงพอใจของรับบริการ 

   1.4  การได้รับบริการที่รวดเร็ว และทันสมัย จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

   1.5  สร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี ให้ มสธ.  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-4(1)    

   โครงการพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

ยะลา ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทย

พัฒนา 5 ปี (2522-2556)    

 ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-4(2)    

   รายงานคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

ประจําปี 2554  การให้บรกิาร OSS ของ 

ศวน. มสธ.ยะลา   

 

5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่

กําหนด  และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

- - 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 

 4 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน  

5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(1) บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/502ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552  เรื่อง ชะลอการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร (OSS)  

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(2)  กรอบแนวคิดการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ศูนย์วิทยพัฒนา และวิสัยทัศน์ของมสธ.ยะลา ประจํา 2553 และ 2554    

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(3)  มาตรฐานการปฎิบัติงานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  (One Stop Service : OSS)       

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(4)  คู่มือการให้บรกิารแบบครบวงจร  ณ จุดเดียว  (OSS)   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(5)  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว(OSS)  ที่ศวน. มสธ. ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(6)  แผนปฏิบัติงานและส่งเสริมการบริการการศึกษา ปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(7)  ตารางการออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ OSS 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-1(7)  ตารางการออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(6)  วีดีโอการให้บริการแบบครบวงจร  ณ จุดเดียว  (OSS)และรายชื่อนศ.ผู้มารับบริการ   

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-2(7)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร การให้บริการครบวงจร ณ จุดเดียว(OSS)  ที่ศวน. มสธ. ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-3(1)  แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจบุคลากร ศวน. มสธ.ยะลา ที่ให้บริการรับสมัครนักศึกษา 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-4(1)  โครงการพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยพฒันา 5 ปี (2522-2556)    

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1.2-4(2)  รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2554  การให้บริการ OSS ของ ศวน. มสธ.ยะลา   
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ. 3.2) 

 (ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา) 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีการจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่าง

น้อย 3 ประเดน็ใน 5 ประเด็น จาก

ประเด็นดงัต่อไปนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2) ด้านความรู ้

3) ด้านทักษะทางปัญญา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

1.  มกีารจดัทําแผนส่งเสริมโครงการนกัศึกษา ของศวน. มสธ. ยะลา ประจําปี  

2553  ที่ขัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม 

และจริยธรรม ทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 5 ด้านคือ 

     1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2) ด้านความรู ้

     3) ด้านทักษะทางปญัญา 

     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

             สารสนเทศ 

 

2.  มีโครงการทีส่่งเสริมผลการเรยีนรู้ และทักษะของนกัศึกษา โดยมีการกําหนดตวับ่งชี้ และ

ความสําเร็จของโครงการ 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-1(1)  

   แผนการจัดกจิกรรมชมรมนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-1(2)  

    รายงานผลการดําเนินโครงการ

ส่งเสริมความสําเร็จทางการศึกษา  

“พี่ช่วยนอ้ง” ประจําปี 2553   

   

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.  มกีารกําหนดการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดย

ระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วธิีการประเมินคุณภาพในโครงการ/กิจกรรม 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-2(1)    

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง 

การประกันคุณภาพการศึกษา กับการจัด

กิจกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษาปี 

2553  5  สถาบนั   ณ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

3. มีการส่งเสรมิให้นักศึกษานาํความรู้

ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดั

กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยนกัศึกษาอย่าง

น้อย 2 ประเภทใน 5 ประเภทสําหรับ

ระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมต่อไปนี้  

-  กิ จกรรมวิ ชาการที่ ส่ ง เสริ ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม

สุขภาพ  

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ

รักษาสิ่งแวดล้อม  

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม  

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 

1.  มกีารจดักิจกรรมนกัศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษา 

นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศกึษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย 

นักศึกษา ปี 2553  ดงันี ้

1.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์ 

                (โครงการงานกฬีาสัมพันธ์ชมรมนกัศึกษา และชมรมบัณฑิตศึกษา ) 

 

1.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสขุภาพ  

         (โครงการกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ นักศึกษา มสธ.  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา) 

 

1.3 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ หรอืรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

   (โครงการค่ายเยาวชนอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ตอกย้ําสังคม เข้าถงึชุมชน 

 สู่ความพอเพียง   ณ  จังหวัดพทัลุง ) 

 

         1.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม  

   (โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปญัหาสังคมด้วยคุณธรรม และจรยิธรรม   ณ  วัดห้วยเงาะ  

จ.ปัตตาน)ี 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(1)   

    โครงการงานกีฬาเชือ่มความสัมพันธ์14 

จังหวดัภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(2)   

      โครงการกฬีาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 

น.ศ. มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(3)   

     รายงานสรปุผลโครงการค่ายเยาวชน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตอกย้ําสังคม 

เข้าถงึชุมชน สู่ความพอเพยีง   

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(4)   

     รายงานสรปุผลโครงการฝึกอบรมการ

แก้ไขปัญหาสงัคมด้วยคุณธรรม และ

จริยธรรม   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

 1.5 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ และวฒันธรรม  

   (โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม   ณ  จงัหวัดปตัตานี ) 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(5)   

      โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม   

ณ  จังหวัดปัตตานี 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(6)   

     รายงานสรปุผลโครงการส่งเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบัน และระหว่างสถาบัน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

1. มกีารสนับสนนุให้บรกิารสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหว่าง 

สถาบัน และมีโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา กับการจัด

กิจกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษาปี 2553  5  สถาบัน   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ในวันที่ 17  กรกฎาคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. มกีารลงนาม MOU  ร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา  5  สถาบนั  ได้แก ่

   2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         2.2  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

   2.3  วิทยาลัยราชนนี จังหวัดสงขลา    2.4  มหาวิทยาลัยทักษณิ จังหวัดสงขลา 

   2.5  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4(1)    

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การ

ประกันคุณภาพการศึกษา 5  สถาบัน    

 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4(2)  

       MOU การลงนามความรว่มมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษา  ปี 2553 

5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

1.มกีารประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ภายในสถาบัน และระหว่าง 5  สถาบัน  

 

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5(1)   

     สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา กับการจัดกิจกรรมการประกัน

คุณภาพนักศึกษาปี 2553  5  สถาบัน  

และมีการประเมนิผลความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ  ม.ราชภัฏสงขลา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

 2. มกีารประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษา กับการจดักจิกรรมการประกนัคุณภาพนักศึกษาปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5(2)   

    ความพึงพอใจผู้เข้ารว่ม โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

1.มกีารนําผลการประเมินโครงการ มาจัดทําแผน หรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพือ่ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในปีต่อไป ซึ่งจากการระดมความคิดได้เลือกหัวข้อทีจ่ะดําเนินการ 

โครงการปลูกป่า ชายเลน  ปี 2554  ผลมาจากการจัดโครงการ ป ี2553 โครงการที่ได้รับ 

ความสนใจ เพราะจะได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-6(1)  

    จากประเด็นการอภิปรายของ

นักศึกษา   ในตวัสรุปรายงานการจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การ

ประกันคุณภาพการศึกษากับการจัด

กิจกรรมนกัศึกษา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-6(2)  

      แผนการดาํเนินโครงการการจัด

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปี 2554 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

 5 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน 

 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการเอกสารอ้างองิ 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-1(1)  แผนการจัดกิจกรรมชมรมนกัศึกษา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-1(2)  รายงานผลการดําเนินโครงการส่งเสริมความสําเร็จทางการศึกษา “พี่ชว่ยน้อง” ประจําปี 2553   

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-2(1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การประกันคุณภาพการศกึษา กับการจัดกิจกรรมการประกันคณุภาพนักศึกษาปี 2553  5  สถาบัน   

  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(1)   โครงการงานกฬีาเชื่อมความสมัพันธ์14 จังหวดัภาคใต ้ครั้งที่ 7 ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(2)   โครงการกฬีาพืน้บ้านสานสัมพันธ์ น.ศ. มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(3)   รายงานสรุปผลโครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ ตอกย้ําสังคม เข้าถงึชุมชน สู่ความพอเพยีง   

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(4)   รายงานสรุปผลโครงการฝกึอบรมการแก้ไขปญัหาสังคมด้วยคุณธรรม และจรยิธรรม   

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(5)   โครงการส่งเสรมิศิลปะ และวัฒนธรรม   ณ  จังหวัดปัตตาน ี

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3(6)   รายงานสรุปผลโครงการสง่เสรมิศิลปะ และวัฒนธรรม 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4(1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศกึษา 5  สถาบัน    

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4(2)   MOU การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5(1) สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา กับการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษาปี 2553  5  

สถาบัน  และมีการประเมนิผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ  ม.ราชภัฏสงขลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5(2)  ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-6(1) จากประเด็นการอภิปรายของนกัศึกษา   ในตัวสรุปรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  เรือ่ง การประกันคุณภาพการศึกษากับการจัด

กิจกรรมนกัศึกษา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-6(2)  แผนการดําเนินโครงการการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทกุระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2) 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่

กฎหมายกําหนดครบถ้วน   

1. ผู้บรหิารและที่ประชุมผู้บริหารของศวน. มสธ. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวทิยาลัยฯ  

กําหนด ในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายโดยถกูต้อง ครบถ้วน 

2.มหาวทิยาลยัฯ ได้มีคําสั่งเรื่องการมอบอํานาจ ใหผู้้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา  

เพื่อใหผู้้อํานวยการศูนย์ฯ มีอํานาจในการเงิน และพัสด ุ

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-1(1)  

    กฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหาร

และปฏิบัติงานของผู้บริหาร (มหาลัยฯ)  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-1(2)  

    คําสั่งมหาวทิยาลัยฯ ที่ 24/2545  

เรื่อง การมอบอาํนาจให้ผู้อํานวยการศูนย์

วิทยพัฒนา  

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานมีวิ สัยทัศน์  กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา 

1. มกีารประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยฯ  ผู้บริหาร  และหัวหน้างาน ของศูนย์วิทย

พัฒนา 10 แหง่ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ

ตัวชี้วัดของหน่วยงานรว่มกัน 

 

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-2(1)  

     บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/ว 111 ลว.

19 ก.พ. 54 เรือ่ง ขอเชิญเข้ารว่มสัมมนา

เชิงปฏิบัติการและประชุมผู้อํานวยการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่ 1/2553 

 

 

 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

 2. มกีารประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา ไปยัง 

บุคลากรในหนว่ยงาน 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-2(2)  

    รายงานการประชุมบุคลากร 

ศวน.มสธ. เรื่อง ถ่ายทอดวิสัยทศัน์  

พันธกิจ และแผนกลยุทธข์องศูนย์วิทย

พัฒนา 

3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดํ า เนินงานของ

สาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา  

1. มกีารกํากับ ติดตามผลการดาํเนินงาน เช่น นโยบายและแผนงาน การบริหารงาน  

บุคคล การเงิน และงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ ตาม 

ภารกิจ  หลักของมหาวทิยาลัย 

 

 

 

2. มกีารประชุมแผนและผลการดําเนินงานถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

อย่างตอ่เนื่อง เชน่ แผนปฏิบัติราชการ รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ โดยมี 

การประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบและกําหนดแนวทางการพัฒนางานร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(1)  

   บันทกึที่ศธ.0522.01(03)/ว 11  ลง

วันที่ 7 ก.พ.54 เรื่องคําสั่งแต่งตัง้และ

เชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงาน

ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบตัิการ  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(2)  

  บันทึกที่ศธ.0522.01(13)104 ลว 1 มี.ค.

54 บันทึกอนุมตัเิดินทางไปอบรมการ

วางแผน การจัดทําแผน และงบประมาณ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(3) 

   บันทึกที่ศธ.0522(13)/549 ลว. 14 ก.ค.

53 เรื่อง ขออนมุัติจัดโครงการสมัมนาเชิง

ปฏิบัติการจดัทําคู่มือการประเมนิผลการ

ดําเนินงาน  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(4) 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ี53 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

 3. มกีารจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลให้บุคลากรรบัทราบ ดําเนินการและ 

รายงานผลไปยงัมหาวิทยาลัย 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(5)  

     รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่   

6/ 2553 วันที่  24  พฤศจิกายน   

2553ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3 (5) 

     คําสั่งที่ 7/2553  แต่งตัง้คณะกรรมการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(6)   

    แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ระดับหน่วยงาน  ประจาํปี  2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(7)   

    รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(แบบ บสน.2)  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  รอบ 12 เดือน 

4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรใน

สาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

1.มกีารสนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจ 

 ในการตัดสินใจแก่บุคลากรโดยเหมาะสม เช่น หัวหน้างาน และบุคลากร ตามโอกาส 

และความเหมาะสม 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-4(1)  

   บันทึกที่ศธ. 0522.01(22)/756 ลว 24 

ต.ค 50   คําสั่ง การแตง่ตั้งรักษาราชการ

แทน 
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5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ ว ย ง านถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ

ส่ง เสริมพัฒนาผู้ร่ วมงาน  เพื่ อ ให้

สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์

ของสาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ  

1.มีแผนพัฒนาบคุลากร ประจําปี 2553 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ พฒันาในหน้าทีใ่หบ้รรลุวัตถุประสงค์ 

2.สนับสนุนให้มกีารจดัการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ ์

บุคลากรในหนว่ยงาน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(1) 

    แผนพัฒนาบุคลากร ประจาํปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(2)   

บันทีกที่ศธ.0522.13/ว 78 ลว. 9 ก.ย.53 

เรื่อง คําสั่งให้บคุลากรเดินทางไปศึกษาดู

งานต่างจังหวัด เรื่องการจัดการความรู้  

ณ บ้านวังน้ําเขยีวลอดจ์  จ.นครราชสีมา  

และบันทีกที่ศธ.0522.13/ว 64  ลงวันที่ 

6 ส.ค.53เรื่อง ขอเชิญศกึษาดงูานด้าน

การจดัการความรู้ ณ  ม.ขอนแก่น  

วันที่ 26-28 ส.ค.53 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(3)   

      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

การจดัการความรู้ ประจําปี 53 

วันที่  23  ก.ย. 53 

6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ ว ย ง านบริ ห า ร ง านด้ ว ยหลั ก 

ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1.ผู้บรหิารและทีป่ระชุมผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบ 10 ประการ 

1.1  หลักประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณประจําปี  

1.2  ประสิทธิภาพ มกีารวางแผนงาน กํากับ ดูแลงานการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน 

สูงสุดต่อองค์กร 

1.3  หลักการตอบสนอง มีการใหบ้ริการที่สามารถดําเนินการไดใ้นระยะเวลาทีก่ําหนดเพื่อ 

      สนองความคาดหวัง ความตอ้งการของประชุน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-6(1)  

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

ว่าด้วยการดําเนินงานของสํานกัและ

สถาบัน พ.ศ. 2551 (ข้อ 9...การ

ดําเนินงาน การกํากับ ดูแล และการ

บริหารงานในสาํนักและสถาบันต้องยดึ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน) 
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 1.4  หลักภาระรบัผิชดชอบ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และผลงานต่อ 

เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

1.5  หลักความโปร่งใส มีกระบวนการเปดิเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ 

1.6  หลักการมสี่วนร่วมบุคลากรทกุคนมีส่วนร่วมการดําเนินงาน ตัดสินใจ และพฒันางาน 

1.7  หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ 

การดําเนินการให้บุคลากร โดยมุ่งเน้นความพงึพอใจผู้รับบริการ 

1.8  หลักนิตธิรรม มีการใช้อํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ บริหารงานดว้ยความ

เป็นธรรม 

9. หลักความเสมอภาค บุคลากรทกุคนได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

10. มุ่งเน้นหลักฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อหาข้อคิดเหน็ และข้อสรุปรว่มกัน 

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ

บริ ห า ร ง านขอ งหน่ ว ย ง านและ

ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น นํ า ผ ล 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

1.  มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําปี 

2.  มกีารประชุมบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรงุแผนการดําเนินงานของ ศวน. 

มสธ. อย่างเป็นรปูธรรม 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-7(1)  

     รายงานผลคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดือน  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-7(2)  

     รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่  

6/ 2553 วันที่  24  พฤศจิกายน   

2553ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 

 5 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน  

7ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-1(1)  กฎ ระเบียบข้อบังคับในการบรหิารและปฏิบัติงานของผู้บริหาร (มหาลัยฯ)  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-1(2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2545  เรือ่ง การมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการศูนย์วทิยพัฒนา 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-2(1)  บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/ว 111 ลว.19 ก.พ. 54 เรื่อง ขอเชญิเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมผู้อํานวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.  

ครั้งที่ 1/2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-2(2)  รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. เรื่อง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(1) บันทึกที่ศธ.0522.01(03)/ว 11  ลงวันที่ 7 ก.พ.54 เรือ่งคําสั่งแต่งตัง้และเชิญเข้าร่วมรับฟงัการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบตัิการ  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(2)  บันทึกที่ศธ.0522.01(13)104 ลว 1 มี.ค.54 บนัทกึอนุมัติเดินทางไปอบรมการวางแผน การจัดทําแผน และงบประมาณ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(3)  บันทึกที่ศธ.0522(13)/549 ลว. 14 ก.ค.53 เรื่อง ขออนุมัตจิัดโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการจัดทาํคู่มือการประเมนิผลการดําเนินงาน  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(4)  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 53 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(5)  รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่  6/ 2553 วันที่  24  พฤศจิกายน   2553ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1 

ศวน. มสธ.   ยะลา 7.1-3 (5)  คําสั่งที่ 7/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(6)   แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  ประจําปี  2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-3(7)   รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (แบบ บสน.2)  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ 12 เดือน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-4(1)  บันทึกที่ศธ. 0522.01(22)/756 ลว 24 ต.ค 50   คําสั่ง การแตง่ตั้งรักษาราชการแทน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(1)  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(2)   บันทีกที่ศธ.0522.13/ว 78 ลว. 9 ก.ย.53 เรื่อง คําสั่งให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดงูานต่างจงัหวัด เรื่องการจัดการความรู้   

ณ บ้านวังน้ําเขยีวลอดจ์  จ.นครราชสีมา  และบันทีกที่ศธ.0522.13/ว 64  ลงวันที่ 6 ส.ค.53เรื่อง ขอเชญิศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้  

ณ  ม.ขอนแก่น วันที่ 26-28 ส.ค.53 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-5(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ ประจําปี 53  วันที่  23  ก.ย. 53 
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รายการเอกสารอ้างองิ  (ต่อ) 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-6(1)  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช ว่าดว้ยการดําเนินงานของสํานกัและสถาบัน พ.ศ. 2551 (ข้อ 9...การดําเนินงาน การกํากับ ดูแล และ

การบริหารงานในสํานักและสถาบันต้องยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน) 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-7(1)  รายงานผลคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.1-7(2)  รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่  6/ 2553 วันที่  24  พฤศจิกายน   2553ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้ (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

ส อ ด คล้ อ ง กั บ แ ผนกลยุ ท ธ์ ข อ ง

หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่าง

น้อย 1 พันธกิจ 

1. มกีารแตง่ตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ ประจําปี 2553 

2.  มกีารประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ โดยมีผู้อํานวยการ กรรมการ และ 

ผู้เกี่ยวข้อง กําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกล

ยุทธข์องหน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ โดยปี 2553 มีการจัดทําการจดัการความรู้  

“การอบรมการออกรับสมัครนกัศึกษาใหม่ ใหแ้ก่บุคลากรภายใน 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา”  เพื่อพัฒนางานการให้บรกิารการศึกษาสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ (vision) และ พันธกิจ (Mission) ของศวน. มสธ. ด้านการให้บริการทีเ่ปน็เลิศ 

 

 

 

 

3.มกีารจดัทําแผนการจดัการความรู้  ประจําปี 2553 

 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(1)  

    คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการ

ความรู้ประจําป ี2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(2)  

    รายงานการประชุมคณะทํางานการ

จัดการความรู้ ครั้งที ่3/ 2553 วันที่  22  

มีนาคม  2553  ระเบียบวาระที่ 4  

เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา โดยมีมติเห็นชอบ 

การจดัการความรู้ประจําปี 53 เรื่อง การ

จัดอบรมการออกรับสมัครนกัศึกษาใหม ่

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(3)  

    แผนการจัดการความรู้ประจําปี 2553 
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2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง

กับประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

1.  ไดก้ําหนดกลุ่มเป้าหมายเปน็บุคลากรศูนยฯ์ หัวขอ้ “การอบรมการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่” ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านบริการการศึกษาแก่นกัศึกษา อย่าง

ชัดเจน ซึ่งงานสง่เสริมและบริการการศึกษา ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตาม

มติที่ประชุม การประชุมครัง้ที่ 3/2553 โดยมีบุคลากรภายในเข้ารว่มจํานวน 17 คน  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-2(1)  

    บันทึกที่ศธ.0522.01(22).02/076 

ลว.16 มี.ค. 53 เรื่อง ขออนุมัตจิัด

กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ป ี2553 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่

กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

1. มกีารจดัฝึกอบรมการจัดการความรู้ เรือ่ง “การอบรมการออกรับสมัครนักศึกษา 

ใหม่ ให้แก่บุคลากรภารในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา”  ให้บคุลากรของศวน.มสธ. 

ยะลา จากความรู้ ทกัษะของผู้มปีระสบการณต์รง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนว 

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท้ีก่ําหนด 

 

2.มี Cop ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ มีการจดัฝึกอบรมให้กลุ่ม 

ชุมชนนักปฏิบัตกิารจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกนั 

3.มี Web K.M. ของศวน. มสธ. เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับหนว่ยงานงาน ภายใน/ 

ภายนอกและผู้สนใจ 

 ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(1)    

     บันทึกที่ศธ.0522.01(22).02/077 

ลว. 20 มี.ค. 53 เรื่อง ขอเชิญอบรม 

เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 

2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(2)   

      มี Cop ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการ

ความรู้ของ ศวน.มสธ.ปี 2553 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(3)   

    บันทึกการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ

อบรมการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ ปี 53 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(3)   

     web K.M” ของ ศวน. มสธ. ยะลา 

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

/yala/main/km53.html 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็ น ล า ยลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ( Explicit 

Knowledge)  

1. ศูนย์ฯ มกีารรวบรวมประเดน็ความรู้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อนําเป็นแนว 

ปฏิบัติที่ดี  และมีการเวียนแจ้งบุคลากรถือเป็นแนวปฏิบัติ และ.มี Talent People การ 

จัดการความรู้ และมีการจัดฝึกอบรมใหก้ลุ่มการจัดการความรู้ และเผยแพร่เป็นลาย 

ลักษณ์อกัษร 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-4(1)  

      เนื้อหาการอบรมการอบรมการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-4(2)  

      บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

อบรมการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ 

ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-4(3)  

      บุคลากรรบัทราบแนวปฏบิัติการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่  

ศวน. มสธ. ยล.7.2-4(4)  

      แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษาใหม ่

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (Explicit Knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

1 มีการจัดทําคู่มือการจัดการความรู้ ประจําปี 2553 เรื่อง “การอบรมการออกรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ให้แก่บุคลากรภารในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา”   

และได้นําแนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปใช้ในการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา

ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554  

 และ น.ส.บุณยนุช วุ่นสน ตําแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา ซึ่งเป็น 

ผู้รับผิดชอบหลกัในการรับสมัครนักศึกษา ได้ประเมินผลการออกรับสมัครนกัศึกษา  

เพื่อนํามาปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาในครัง้ต่อไป 

 

 ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(1)   

     คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ

การลงทะเบียน ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(2)   

http://www.stou.ac.th/ 

applystou/index.htm 
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  ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(3)   

      รายงานผลกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(4)   

     แนวปฏิบัติการออกรับสมัครน.ศ.ใหม ่

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(5)    

    ตารางการออกรับสมัครนกัศึกษาใหม ่

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(6)    

   บันทึกที่ศธ.0522.13/ว 84 ลว.26 

ก.ค.54 แจ้งผลการตรวจประเมิน ข้อ 7.2 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
คะแนนการประเมิน 

โดยกรรมการ 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 

 5 

3 

ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินการ   

5 ข้อ 

 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(2) รายงานการประชุมคณะทํางานการจดัการความรู้ ครั้งที ่3/ 2553 วันที่  22  มีนาคม  2553  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โดย

มีมติเห็นชอบ การจัดการความรู้ประจําปี 53 เรื่อง การจัดอบรมการออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-1(3)  แผนการจัดการความรู้ประจําป ี2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-2(1)  บันทึกที่ศธ.0522.01(22).02/076 ลว.16 มี.ค. 53 เรื่อง ขออนมุัติจัดกจิกรรมอบรมเกี่ยวกับการรับสมัครนกัศึกษาใหม่ ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(1)  บันทึกที่ศธ.0522.01(22).02/077 ลว. 20 มี.ค. 53 เรื่อง ขอเชญิอบรมเกี่ยวกบัการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป ี2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(2)  มี Cop ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ของ ศวน.มสธ.ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(3)  บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 53 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-3(3)  web K.M” ของ ศวน. มสธ. ยะลาhttp://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/km53.html 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-4(1)  เนื้อหาการอบรมการอบรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-4(2)  บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-4(3)  บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครนกัศึกษาใหม่  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-4(4)  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(1)  คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการลงทะเบียน ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(2)  http://www.stou.ac.th/applystou/index.htm 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(3) รายงานผลกจิกรรมอบรมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(4)  แนวปฏิบัติการออกรับสมัครน.ศ.ใหม ่

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(5) ตารางการออกรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ศวน. มสธ. ยะลา 7.2-5(6) บันทึกที่ศธ.0522.13/ว 84 ลว.26 ก.ค.54 แจ้งผลการตรวจประเมิน ข้อ 7.2 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1.  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริ หารระดั บ สู งและตั วแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน

ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะทํางาน 

1.มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ประจําปี 2553 ของ  

ศวน. มสธ โดยมีผู้อํานวยการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง กําหนดนโยบายและแนว 

ทางการบริหารความเสี่ยง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-1(1)    

    คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการกําหนด

มาตรฐานควบคมุภายในและการป้องกัน

ความเสี่ยง 
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2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 

จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 
(การเงิน  งบประมาณ  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลัก สูตร  การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

1. มีการประชุมคณะคณะทํางานกําหนดมาตรฐานควบคุมภายในและการป้องกนัความ 

เสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ได้แก ่

1. ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร ์

2. ระบบการเรียนการสอน 

3. ระบบการบริการการศึกษา 

4. ระบบสารสนเทศ 

5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. ระบบการเงิน  การบัญชี  และงบประมาณ 

7. ระบบรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที ่

8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

9. ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(1)   

    รายงานการประชุมบุคลากร 

ศวน.มสธ. จดัทาํแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 

ประจําปี 2553  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(2)  

    แผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2553 
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3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ

เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

1.มกีารประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห ์

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-3(1)   

   รายงานการประชุมคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ

ตามแผน 

1.มกีารจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก ่

   1.1.   หนว่ยงานขาดความรูก้ารนําภาพรวมของแผนและงบประมาณมาเชื่อมโยงกับ

ระบบการบริหารงาน 

    1.2   จํานวนนักศึกษาลาออกกลางคันที่เพิ่มขึน้ 

    1.3   จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง 

    1.4.  รูปแบบการให้บรกิาร One  Stop  Service  ยังไม่สมบูรณ์ 

    1.5.  เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการตดิต่อสื่อสารใหก้ับนักศึกษา 

    1.6.  ขั้นตอนการดําเนินงานให้บริการในหลายเรื่องยงัล่าช้า 

    1.7.  ระบบสารสนเทศงานทะเบียน และบริการในหลายเรื่องยงัล่าช้า 

    1.8.   การเชือ่มโยงเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง 

    1.9.   การโอนเงินคืนเงินหมนุเวียนของศูนย์ ของกองคลังขาดสภาพคล่อง และมีความ

ล่าช้า 

    1.10   ความไม่ปลอดภัยในพืน้ที่ เกดิจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ป ี2547 – ปัจจุบนั 

    1.11   ใช้การรับ - ส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-4(1)  

  แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553   

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

1. มกีารตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานไปยังผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย   1   ครั้ง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-5(1)  

     รายงานการดําเนินงานบรหิารความ

เสี่ยง รอบ 12 เดือน 
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 6.  มีการนําผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

รอบปีถัดไป 

1.มกีารนําผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการประเมิน 

แผนบริหารความเสี่ยงในปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-6(1) 

  แผนบริหารความเสี่ยงในปี  2554 

 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

 5 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน 

 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการเอกสารอ้างองิ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(1)  รายงานการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจําปี 2553  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(2)  แผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-3(1)  รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-4(1)  แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553   

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-5(1)  รายงานการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-6(1)  แผนบริหารความเสี่ยงในปี  2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บรหิารสถาบัน ** (สมศ. 13) 

 

** เป็นตัวบ่งชีท้ี่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใชผ้ลประเมินของมหาวทิยาลยัเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2553) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเตม็ 5) 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร  เท่ากับ .................... 

รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 7.4.2  

 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4.00 คะแนน 
  

ผลการดําเนินงาน  

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1) 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ข อ ง หน่ ว ย ง า น สนั บ ส นุ น  แ ล ะ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ศวน. มสธ. ยะลา ประจําปี 2553   ทํา

หน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน  กํากับ   ควบคุม  ดูแล ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มกีารนําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553  ของมหาวิทยาลัย มาใช้

เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่มหาวทิยาลัยกาํหนด  

3. มกีารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 4  

องค์ประกอบ  ได้แก ่

     องค์ประกอบที่ 1  จํานวน   2   ตัวบง่ชี ้

     องค์ประกอบที่ 3  จํานวน   1   ตัวบง่ชี ้

     องค์ประกอบที่ 7  จํานวน   3   ตัวบง่ชี ้

     องค์ประกอบที่ 9  จํานวน   1   ตัวบง่ชี ้

4.มกีารนําคําแนะนําจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา ปี 2552  

มาพัฒนาจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศกึษา ประจําปี 2553 

5. มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการเตรียมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศวน. 

มสธ.ยะลา  เพื่อเตรียมการประกนัคุณภาพประจาํปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(1)   

      คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(2)   

   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(3)   

      รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (SAR) ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(4)   

     แผนยกระดบัการประกันคณุภาพ  

ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(5)   

    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาประจาํปี 2554 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
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2.  มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานสนับสนุน  

1. มกีารประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย คณะกรรมการหน่วยงาน และ 

คณะกรรมการศวน. มสธ.ยะลา  เพื่อกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายสู่บุคลากรหน่วยงาน เพื่อให้ 

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  2  ครั้ง 

1.1 ครั้งที่ 1  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2554  ประชุมผ่าน Webcassting 

1.2 ครั้งที่ 2  วันที่ 15 – 17  กุมภาพนัธ์  2554   ณ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์  จ.

ชลบุรี  โดยมีคณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของมหาวทิยาลัย

และหน่วยงานสนับสนุน  ซึ่งศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.  ลําปาง  และงานประสาน

ศูนย์วิทยพัฒนาเป็นผู้แทน 10  ศูนย์ เข้ารว่มประชุม 

2.ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลําปาง ซึ่งเป็นผู้แทนศูนย์วิทยพัมนา มสธ. 10  

ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษาวันที่ 15 – 17 

กุมภาพันธ์ 2554  ณ โรงแรมทาวอินทาวน์ จ.ชลบุรี  และได้มีการนําข้อมูลจากการ

ประชุม จัดทํารายงานถ่ายทอดไปยังศูนย์วทิยพฒันา 10 แหง่รับทราบ  เพื่อเตรียมการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553 

3. มกีารประชุมบุคลากร ศวน. มสธ. ยะลา เพื่อถ่ายทอดการเตรยีมความพร้อมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปี 2553  ให้บคุลากรทกุคนเหน็ความสําคัญ และเตรียม

ความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศกึษา  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(1)   

      เอกสารแจง้การถ่ายทอดการประชุม

การประกันคุณภาพภายใน ประจําปี 

2553  วันที่ 8 ก.พ. 54 ผ่าน 

Webcassting  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(2)   

      คําสั่งคณะทํางานเดินทางไปประชุม

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 

2553  วันที่ 15 – 17  ก.พ. 54           

ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์  จ.ชลบุรี 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(3)   

    บันทึกที่ศธ.0522.01(19)/ว 319  ลง

วันที่ 28  ก.พ. 54  เรื่องขอสง่รายงาน

การประชุมการประกันคุณภาพฯ และ

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เตรียมความพรอ้มรับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปี 2553  ณ  โรงแรมทาวน์อิน

ทาวน์ชลบุร ี                                    
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3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม 

อัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

แ ล ะ มี ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

1.  มกีารประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ เพื่อกําหนดตั่วบ่งชี ้1.1.2  โดย

มีการกําหนดตวับ่งชี้อัตลักษณข์องศูนย์วทิยพัฒนา  จํานวน 1 ตวับ่งชี้ ได้แก่ การ

ให้บรกิารแบบครบวงจร  ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) และการ

ให้บรกิารการศกึษาเคลื่อนที่  และมีผลการดําเนนิงานตามตัวบง่ชี้อัตลักษณ์ที่

กําหนด  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-3(1)  

    กรอบแนวคดิและตัวบ่งชี้อตัลักษณเ์พื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปี 2553 

 

3. มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นด้ า น ก า ร

ประกั น คุณภาพกา รศึ กษ า

ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการ

ดํ า เ นิ น ง า น  แ ล ะป ร ะ เ มิ น

คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

ประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ตามกําหนดเวลา และ 3) การ

นําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ห น่ ว ย ง า น

สนับสนุน 

 

 

 

1. มีคณะกรรมการภายใน/ภายนอก ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจาํปี 

2553 

2. มกีารดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 

     2.1 มีการควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 

     2.2  มีการจดัทํารายงานประจําปี ที่เป็นรายงานการประกันคณุภาพเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยฯตามกําหนดเวลา 

     2.3  มีการนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(1)   

       รายชื่อคณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(2)   

       ผลการประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(3)   

      แผนยกระดับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ศวน. มสธ. ยะลา ประจําปี 2553 
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5.  มีการนํ าผลการประกัน คุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

1. มกีารนําผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ประจําปี 2552  มาพัฒนาเปน็แผนยกระดับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553  กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพือ่

ปรับปรงุการดําเนินงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง

แผนกลยุทธ์ ศวน. มสธ. ยะลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(1)  

     รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปี 2552 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(2)  

      แผนยกระดับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(3)  

     รายงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

(SAR) ประจําป ี2553 

 

7. มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไป

ใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มกีารนําข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯไปใช้

สนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา  

เพื่อเตรียมรองรบัการประกันคณุภาพการศกึษา ประจําปี 2553 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-6(1)   

   ข้อมูลศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.  

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

EDOCUMENT/OAChannel/default2.asp 

และภาคผนวกในรายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553 (SAR) 
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7.มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันใน

สถาบัน  

1. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา และงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา จาํนวน 

3 คน เป็นผู้แทนศูนย์วิทยพัฒนาเข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนั

คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2554  ณ 

โรงแรมทาวอินทาวน์ พัทยา  จังหวัดชลบุร ี

2. มกีารประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 8  

เมษายน 2554  วาระที่ 1.5  และ 4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษารว่มกนัภายในสถาบัน 

3. มกีารทําบันทกึแจ้งผลการประชุมเมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2554  ณ โรงแรม

ทาวน์อินทาวน์ จ.ชลบุรี ไปยงัศนูย์วิทยพัฒนา 10  ศูนย ์

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(1)   

     หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 15 -17 ก.พ. 

2554  ณ โรงแรมทาวนอ์ินทาวน์ จ.ชลบุร ี

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(2)   

   แฟ้มการประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทย

พัฒนา 10  ศูนย์ ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 8  

เมษายน 2554  วาระที่ 1.5  และ 4.3 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(3)   

   บันทึกที่ศธ. 0522.01(19)/ว 319  วันที่ 

28  ก.พ. 2554  เรื่องขอสง่รายงานการ

ประชุมการประกันคุณภาพฯ และรายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ

พร้อมรับการประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปี 2553  ณ 

โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ชลบุร ี

8 .มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ 

1. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานอื่น 

โดยผ่าน Web ประกันคุณภาพการศึกษาของศวน. มสธ. ยะลา  เพื่อการเผยแพร่และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-8(1)   

   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(SAR) ประจําป ี2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-8(2)   

    Website   ประกันคุณภาพการศึกษา

ของศวน. มสธ.ยะลา 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย

  

6 ข้อ 

 5 ผลการ

ดําเนินงาน 

มีการ

ดําเนินงาน   8 

ข้อ  

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมา" สรุปผลการประเมินคะแนนคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4.00 คะแนน 
 4.13 

ผลการดําเนินงาน  

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(2)  คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษา มสธ. ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(3)  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(4)  แผนยกระดับการประกันคุณภาพ ปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1(5)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(1)   เอกสารแจง้การถ่ายทอดการประชุมการประกนัคุณภาพภายใน ประจําปี 2553  วันที่ 8 ก.พ. 54 ผ่าน Webcassting  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(2)  คําสั่งคณะทํางานเดินทางไปประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553  วันที่ 15 – 17  ก.พ. 54 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์  จ.ชลบุร ี

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2(3)  บันทึกที่ศธ.0522.01(19)/ว 319  ลงวันที่ 28  ก.พ. 54  เรื่องขอส่งรายงานการประชุมการประกันคุณภาพฯ และรายงานการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมนิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  ประจาํปี 2553  ณ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ชลบุร ี     

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-3(1)  กรอบแนวคิดและตัวบ่งชี้อัตลักษณเ์พื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(1)  รายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(2)  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4(3)  แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศกึษา ศวน. มสธ. ยะลา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(1)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปี 2552 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(2)  แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศกึษา ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(3)  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-6(1) ข้อมูลศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. http:// eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OAChannel/default2.aspและภาคผนวกใน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2553 (SAR) 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(1)  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 15 -17 ก.พ. 2554  ณ โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ จ.ชลบุร ี

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(2)  แฟ้มการประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา 10  ศูนย์ ครัง้ที ่2/2554  วันที ่8  เมษายน 2554  วาระที่ 1.5  และ 4.3 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-7(3) บันทึกที่ศธ. 0522.01(19)/ว 319  วันที่ 28  ก.พ. 2554  เรือ่งขอส่งรายงานการประชุมการประกันคุณภาพฯ และรายงานการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมนิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปี 2553  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ชลบุร ี



58 

 
รายการเอกสารอ้างองิ (ต่อ) 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-8(1)  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจําปี 2553 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-8(2)  Website   ประกันคุณภาพการศึกษาของศวน. มสธ.ยะลา 
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       ในปีการศึกษา 2553  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของศูนย์

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้

บรรลุเป้าหมาย คะแนน

ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ ตนเอง

กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน *

4 ข้อ - 4 ข้อ / 4.00

รวมคะแนน 9.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 2

4.50

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ประจําปีการศึกษา 2553

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ 2553

ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1.1

1.1.2

ส่วนที 3

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

(% หรือสัดส่วน)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



60

บรรลุเป้าหมาย คะแนน

ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ ตนเอง

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ** 5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

รวมคะแนน 5.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 1

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บรรลุเป้าหมาย คะแนน

ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ ตนเอง

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

5.00

ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 15.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 3

5.00

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 คะแนน - คะแนน x 0.00

รวมคะแนน 15.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 4

3.75

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ - 6 ข้อ x 4.00

รวมคะแนน 4.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 1

7.4

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.

7.4.2

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ.

7.1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บรรลุเป้าหมาย คะแนน

ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ ตนเอง

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

4.00

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 5 4.83

รวมคะแนน 4.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 1

4.00

รวมคะแนน 29.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 6

4.83

รวมคะแนน 33.00

จํานวนตัวบ่งชี้ 8

4.13

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ มสธ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.

9.1.1

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช




