
 

     
 
 
 
 
 
                                                             

                                  
 
 
       

                                                                       
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
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บทท่ี 1 
ส่วนน ำ SAR 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
             การประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2561 (กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562) และ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
                  ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (8 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเอง
รายตัวบ่งชี้ของส านักงานการอุดมศึกษา  อยู่ที่ระดับคะแนน  3.24   
         ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ เป็นดังนี้ (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 1      ภาวะผู้น าผู้บริหารหน่วยงาน                                                    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5   
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 3      การพัฒนาหน่วยงานสุ่องค์กรการเรียนรู้                                       ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 4      บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา                                      ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.46  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 5      ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   0  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 6      ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                      ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   0  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 7      การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน                         ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5     
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P.1  ลักษณะองค์กร 
    ชื่อหน่วยงำน ที่ตัง้ และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

ประวัติควำมเป็นมำ..ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  มุ่งให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากท่ีสุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมบริการให้ใกล้ผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้น จ านวน 10 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี 
อุบลราชธานี สุโขทัย อุดรธานี ล าปาง จันทบุรี ยะลา และนครนายก แต่ละศูนย์ฯจะรองรับการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ 
 

เขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล ำปำง 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน.ได้แก่.... 
ล ำปำง...ล ำพูน... เชียงใหม่..แพร. ่..น่ำน...พะเยำ...เชียงรำย....และแม่ฮ่องสอน 
        จากแนวคิดของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด  มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพและให้ 
ความส าคัญในการจัดบริการนักศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดเพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสการศึกษาและเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  ในการบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการที่กว้างขวาง ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการ 
อ่ืน ๆ อาทิ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภาค  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.  ในเวลาเดียวกันได้ก าหนดแนวคิดของการมี 
"ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวร" ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่เป็นของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมการบริการการศึกษาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
ภายใต้การดูแลของ "ส านักบรรณสารสนเทศ" ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา ในสังกัดส านักเทคโนโลยีการศึกษา และได้รวมแนวคิดของการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวรจากส านักบริการการศึกษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านักบรรณสารสนเทศ ด้วย โดยมีชื่อใหม่ว่า"ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" เพ่ือให้บริการ
ห้องสมุด สื่อการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง..ขนาดที่ตั้งส านักงาน : 11.2 ไร่ 
ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถ. ล าปางเชียงใหม่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ล าปาง 52190 
เปิดให้บริการ : 15 กรกฎาคม 2541    

เขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล าปาง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้แก่  ล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม่  แพร่  น่าน  พะเยา  เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 
 

ก.  สภำพแวดล้อมขององค์กร 
(1)   กำรให้บริกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  ให้บริการการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ 

                 บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำและประชำชน 
                         -   การรับสมัครนักศึกษา 
                         -   การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
                         -   การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาและแนะน าการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
                         -   รองรับกิจกรรมการสอนการฝึกอบรมและบริการการศึกษาอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีข้ึน และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
                         -   เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ในระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป 
                         -   จัดบริการสถานที่ในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชุมชนและท้องถิ่น 
                    บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม  
                          -  ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
                          -  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         1.1  กำรให้บริกำรแบบครบวงจร ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS  

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนในเขตพ้ืนที่  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  คือ ล าปาง  
ล าพูน  แพร่  น่าน  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  งานให้บริการเป็นงานหลักและมีความส าคัญของศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนมีการ 
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ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนาในทุกปี  โดยปี 2552  มีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ One Stop Service  หรือ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว  เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  และลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ เช่น  การให้บริการงานทะเบียน  การรับสมัครนักศึกษา  การบริการ
ค าร้องต่างๆ ให้กระชับ  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ปัจจุบันได้มีการบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการต่างๆ
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ  
      1.2  กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มสธ. / กำรให้บริกำรห้องสมุด  
            พันธกิจ (Mission) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  คือ ส่งเสริม / สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. . ทั้งในระดับปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  ในด้านการ
ใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆ  การให้บริการสื่อการศึกษา  ฯลฯ  การให้บริการห้องสมุด ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เป็นระบบ
การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)  ให้บริการสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบของ หนังสือชุดวิชา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษา มสธ. และ ประชาชนทั่วไป 
     1.3  กิจกรรมชมรมนักศึกษำ/บัณฑิต 
           ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา/บัณฑิต มสธ. ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  คือ ล าปาง  ล าพูน  แพร่  น่าน  พะเยา  เชี ยงราย  เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน  โดยมีการวางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา/บัณฑิตประจ าทุกปี มีการด าเนินงานตามแผนงาน  เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักศึกษา  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  และหน่วยงานภายใน/ภายนอก มสธ. ทั้งนี้โดยเน้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  ทักษ ะทางปัญญา  ความรับผิดชอบ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยให้นักศึกษา มสธ. มีกิจกรรมร่ วมกับนักศึกษา
สถาบันการศึกษาต่างๆในพ้ืนที่   เช่น  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ฯลฯ  
      1.4  กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพแก่สังคม 
            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ทั้งมีการให้บริการทางด้านการศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชน และให้บริการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคม อันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยผลจาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาท าให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมืองที่ด ี 
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     1.5  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคเหนือ 
             ภาคเหนือของไทย เป็นดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นเทือกเขาสูง มีที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า จึงเป็นแหล่งที่มีการก่อเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ  และยังคงปรากฎโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ทรงคุณค่า และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ  พันธกิจของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  คือ  การอนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างไนพ้ืนที่  
เพ่ือให้นักศึกษา  ประชาชนเกิดความ ตระหนัก มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ และส่งเสริมทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณส ถาน  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ภาคเหนือให้คงอยู่สืบทอดต่อไป 

     ผู้รับบริกำร 
1)  นักเรียน / นักศึกษา  / ประชาชน 
2) นักศึกษา มสธ. 
3) หน่วยงาน  สถานศึกษา  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ทหาร   ต ารวจ   กศน.  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยอาชีวะ  วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ 
4) โรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ     

(2)  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ำนิยม 
     วิสัยทัศน์ (Vision) 
             "มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" 

     พันธกิจ ( Mission ) 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.  
3. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 
4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
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5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

    ค่ำนิยม    
1. ร่วมแรงร่วมใจ 
2. ใฝ่คุณธรรม 
3. น าสิ่งใหม่ 
4. เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

S = synergy  หมายถึง ร่วมแรงใจ  มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คอื Organization  First,  Teamwork , Workforce focus 
T = Transparency  หมายถึง ใฝ่คุณธรรม มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Social  Responsibility, Management by Fact, Morals& Ethics 
O = Originality หมายถึง น าสิ่งใหม่ มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on the Future, Focus on Innovation, Visionary  Leadership 
U = Ubiquitous Learning หมายถึง เรียนรูไ้ด้ทุกท่ีทุกเวลา มีองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on Customer, Lifelong Learning, System Perspective 
 

 

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  
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บุคลำกรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง จ ำนวน 18 คน 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

(นางตัสมาริน  อธิจิตตา )  
งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 

จ ำนวน    7   คน 
งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

จ ำนวน    5    คน 
งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  

จ ำนวน   5    คน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 (นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์) 

 
พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 

(1.นายสมควร  พันธ์โหมด)  (2.นายเฉลิมพล ตุ้ยวงศ์) 
 

นักการภารโรง              คนงาน                      คนสวน 
(นางอรณี  ทรายมูล)    (นางมาลี วรรณกูล)    (นายไพรุ่ง พรมเวียง) 

 
 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(นายสุพจน์  สระทองพูน) 

 
นักวิชาการศึกษา   (ป.โท) 
(นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์) 

 
นักวิชาการศึกษา   

(นางธีญาภรณ์  สีเขียว) 
 

นายช่างศิลป์ 
(นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์) 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(นายวีรพร  ปานโชติ) 

 
บรรณารักษ์ 1 

(นางสุวรักษ์  สระทองพูน.) 
 

บรรณารักษ์ 2  
(น.ส.รุ่งอรุณ  เป๊กค าเครือ) 

 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(นายเนติ  ณ นคร) 
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จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร  ปี 2562                                                                                                                                     หน่วย : คน 
ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร  สำยสนับสนุน รวม 

ข้ำรำชกำร - 4 4 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 5 5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว    
           -    ลูกจ้ำงลักษณะพิเศษ (เงินรำยได้) ผอ.ศวน.   - 
           -    ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้    5 
           -    ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (เงินรำยได้)    1 
                                               รวมทั้งสิ้น   15 

 
 
วุฒิกำรศึกษำ(บุคลำกร 15 คน) 
 

 วุฒิกำรศึกษำ 
ม.6 ปวช. ปวส. ตรี โท เอก รวม 
5 - 1 6 3 - 15 

ร้อยละ 33.34 - 6.66 40.00 20.00 - 100 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร 

1.นางตัสมาริน  อธิจิตตา 
   (ผู้อ านวยการ) 

ข้าราชการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ) 

ปริญญาโท 
ศศ.ม.บริหารการศึกษา 

- สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
  ส าหรับผู้บริหาร 
- ศิลปะการพูดเพ่ือเป็นผู้น า 

2.นายสุพจน์  สระทองพูน 
 

ข้าราชการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ช านาญการ (หัวหน้างานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา) 

ปริญญาตรี 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา
การแนะแนว) 

 

3.นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ 

ปริญญาตรี 
รปศ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บธ.บ การจัดการทั่วไป 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 
  และการเงิน 
- เทคนิคการพูดและพิธีกรมืออาชีพ 

4.รุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ 
     (รักษาการหัวหน้างานบริการสื่อ 
     และเทคโนโลยี) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาโท 
ศศม.สารสนเทศศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 
  บริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 

5.นายวีรพร  ปานโชติ ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปริญญาตรี 
คอบ.คอมพิวเตอร์ 

- Data Analyze BI Solutions with 
  Excel & Office 

6.นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท) ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค RSO 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร 
7.นางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

-สัมมนาเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยไทย 
  สู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- การส่งเสริมและบริการการศึกษา 
  ศูนย์วิทยพัฒนา 

8.นางสุวรักษ์  สระทองพูน พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

- การจัดการความรู้ห้องสมุดยุค 
  ใหม่ 

9.นายเนติ  ณ นคร ข้าราชการ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ช านาญงาน ปริญญาตรี 
 

- การบ ารุงรักษาและควบคุมระบบ 
  เครื่องปรับอากาศ 

10.นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์ 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นายช่างศิลป์ ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศิลปกรรม) 

- การประชาสัมพันธ์ 
- การพัฒนาการให้บริการ 

11.นายสมควร  พันธุ์โหมด ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

12.นายเฉลิมพล  ตุ้ยวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

13.นางอรณี  ทรายมูล 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการ ม.6 - 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร 
14.นางมาลี  วรรณกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนงาน 

 
ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์) 

 

15.นายไพรุ่ง  พรมเวียง 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนสวน ม.6  
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(4)  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนดและข้อบังคับ  ทั้งจากภายในและภายนอก ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ที่ออกกฎระเบียบ/หน่วยงำนรับรองมำตรฐำน/องค์กรตรวจสอบ กฎระเบียบ/มำตรฐำน/ข้อบังคับที่ส ำคัญ 

ส านักงบประมาณ ระเบียบการจดัสรรงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง ระเบียบการเบิก-จ่ายเงิน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ สมศ. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. 

 

   งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 
   -    การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 
   -    การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนามีอ านาจพิจารณาอนุมัติและการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
   -    ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 2526 
   -    ระบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554 

        -    การมอบอ านาจการบริหารงานทั่วไปให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 

  งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
        -     หลักเกณฑ์การอบรมเข้ม (พิเศษ) พ.ศ. 2555 
        -     แนวปฏิบัติการด าเนินการขอตรวจสอบคะแนนและขอตรวจสอบข้อมูลการเข้าสอบ 

     -     ระยะเวลาการให้บริการตอบปัญหาทางจดหมายแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/IntensivTraining_u.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/requestexam.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/koporor.pdf


 

     -     การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2551 (ส าหรับประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)  
     -     ค่าธรรมเนียมในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

        -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555 (ส าหรับประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)  

        -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้ำงองค์กร     การแบ่งส่วนราชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  
รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ 
การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view3.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/Wal-in_exam_fee.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_regis2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_status2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_enrollanddrop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_exam2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_compareexperience2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_transfer2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_movemajor2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_importantdoc2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_forbidprop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_discipline2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view2.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/Walk-in-Exam_regular.pdf


 

 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
รับผิดชอบ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ การจ าหน่ายระเบียบการ การรับสมัคร การรับลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การตอบค าถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ การดูแลมาตรฐานเครือข่ายการ
ให้บริการในท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  ชมรมบัณฑิต  การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิต การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและงาน 
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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         แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  เชื่อมโยง 
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  อธิการบดี 

ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง 

งานประสานศวน. 
ศวน. 

- ส ำนกังำนอธิกำรบดี                     -    ส ำนกัทะเบียนและวดัผล 
- ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ                 -    ส ำนกับณัฑิตศึกษำ 
- ส ำนกับรรณสำรสนเทศ                -    ส ำนกัวชิำกำร 
- ส ำนกัเทคโนโลยกีำรศึกษำ            -    ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
- ส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ือง                -    สถำบนัวจิยัและพฒันำ 
- ส ำนกัพิมพ ์                                 -    สำขำวชิำ 

1. ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำประจ ำจงัหวดั/อ ำเภอ (สนำมสอบ
ของ มสธ.) 

2. หอ้งสมุดประชำชน (มุม มสธ.) 
3. เรือนจ ำกลำงและเรือนจ ำจงัหวดัในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
4. ชมรมนกัศึกษำ มสธ. ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 8 จงัหวดั 
 

รองอธิการบดฝ่ีายบริการวชิาการ 
และพนัธกจิสัมพนัธ์กบัชุมชน 



 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนของศูนย์วิทยพัฒนำ   มสธ.  ล ำปำง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 หมำยเหตุ   บริการวิชาการแก่สังคมกระจายให้งานอ่ืนได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยพัฒนำ  มสธ. ล ำปำง 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

 งานสารบรรณและธุรการ 

 งานบุคคลและการจัดการความรู ้

 งานการเงิน 

 งานบัญชี 

 งานวางแผนและงบประมาณ  

 งานพัสดุ ครุภัณฑ์   

 งานอาคารสถานที่และประสานงานการใช้ห้องประชุม 

 งานยานพาหนะ 

 งานบริหารความเส่ียงและรักษาความปลอดภัย 

 งานควบคุมภายใน 

 ดูแลและประสานงานการเช่าใช้ห้องประชุม 

 งานประสานงานกับหนว่ยงานตา่งๆ  

 งานอื่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 งานห้องสมุด 

 งานบริการเทคโนโลยีการศึกษาทกุรูปแบบเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียน 
การสอนและการฝึกอบรม 

 งานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลรกัษาโสตทัศนูปกรณ์ 

 งานบริการสื่อเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

 จัดท าสปอตและรายการวิทยุท้องถิ่น 

 งานสร้างเครือข่ายระหวา่งห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 งานประชาสัมพันธ ์

 งานสร้างเครือขายห้องมุด 

 นิเทศและติตามผลการด าเนินงานศูนยบ์ริการเฉพาะกิจมุม มสธ. 
เรือนจ า 

 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 ให้บริการสืบค้นข้อมูลการศึกษา 

 งานอื่นๆที่ๆด้รับมอบหมาย 

 งานลงทะเบียนนักศึกษา 

 งานบริการนักศึกษา 

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาและจ าหนา่ยใบสมัคร 

 งานฝึกอบรมและประสบการณ์วิชาชีพ 

 งานกิจกรรมการฝกึซ้อมย่อยพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

 งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑติ  สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช 

 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 งานแนะแนวให้ค าปรึกษา 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 กิจกรรมการสอนเสริมนัดหมาย 

 กิจกรรมส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษา 

 งานเครือข่ายบริการการศึกษา 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ ประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

(2) ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้เสีย 

          วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
               1) เพ่ือสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล  
               2) เพ่ือเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  
               3) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค  
               4) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรอ่ืนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
               5) เพ่ือด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
   ผู้รับบริกำร 

1. นักเรียนระดับมัธยมปลายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก กศน. 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน(แม่ฮ่องสอน/แพร่/น่าน) 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ 

5. กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน/ล าปาง 

6. กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

7. สถาบันการศึกษา 
8. ค่ายทหาร 
9. โรงพยาบาล สาธารณสุข 
10. หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
11. โรงงานอุตสาหกรรม 
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12. องค์การบริหารท้องถิ่น(อบต.) 
13. กศน. 
14. โรงเรียน 
15. วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยการอา*ชีพ  วิทยาลัยเทคนิค 
16. ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 

     ผู้มีส่วนได้เสีย    
          หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมอื 
      ผู้ส่งมอบ             อธิการบดี  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล  งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 
      คูค่วำมร่วมมือ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล าปาง  วิทยาลัยการพยาบาลบรมราช 
                              ชนนีล าปาง  วิทยาลัยการอาชีพเทิง  วิทยาลัยชุมชนแพร่  วิทยาลัยชุมชนน่าน  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  โรงเรียนประจ าจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ   
                             ห้องสมุดประชาชน 8 จังหวัด  เรือนจ า/ทัณฑสถาน 8 จังหวัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง 8 จังหวัด  กศน. 8 จังหวัด 
 

P2   สภำวกำรณ์ขององค์กร 
         แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำน 

        1.   พัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมอย่างสูงในการให้บริการการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและประชาชน 
              ทั่วไป  จัดให้มีอาคารสถานที่  วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน  การสอนใน 
              ระดับบัณฑิตศึกษา 
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        2.   พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
        3.   พัฒนาสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
        4.   สร้างเสริมบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  สร้างขวัญ  ก าลังใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคลากรทุกหน่วย 
             และทุกระดับ ระดมความคิดสติปัญญา พลังกาย พลังใจของบุคลากรเพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

 (1)  ล ำดับในกำรแข่งขัน 

      1.  กำรแข่งขันกับตนเอง   

               -   ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของสังคม  น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 
                    ประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการศึกษาทางไกล  
               -   การขยายตัวของสถานศึกษาต่างๆที่รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท  ท าให้การแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

                      -   การเปิดหลักสูตรการศึกษากว้างและเป็นมาตรฐานของ มสธ. แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่  ดังนั้นควรส ารวจ 
                          ความตอ้งการหลักสูตรการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเปิดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้น  
                      -   ปรับปรงุปัญหาภายใน มสธ. เช่น  การจัดส่งหนังสือล่าช้า  การสมัครนักศึกษาใหม่  และการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ  
                      -   พัฒนาระบบการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  พร้อมระบบการช่วยเหลือและติดตามนักศึกษาที่มีปัญหา(Maintain)  เพื่อลดการลาออกกลางคัน 
                          (Drop Out) 
                      -   พัฒนาวธิีการประชาสัมพันธ์ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงชุมชนทุกพ้ืนที่ 
                      -   พัฒนาการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียน และการเรียนคู่ขนาน เรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

    2.  กำรแข่งขันกับสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภำคเหนือ  ปัจจุบันมีสถานศึกษาเกิดขึ้นมากมาย   ตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา   
          สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความ   พยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพการแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรงขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ 
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          และเอกชนหลายแห่งได้พยายามจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อใน 
          ระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึน   
 

   (2)  กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                -     เพ่ิมการประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
                -     เพ่ิมการให้บริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ 
                -     แนะน าหลกัสูตรการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียน 
                -     แนะน าการเรียนคู่ขนาน เรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์    
     ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักศึกษำใหม่(ทุกระดับ) และผู้เรียนสัมฤทธิบัตร เม่ือเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (สมัครผ่ำน ศวน.)  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  ท าให้ออกรับสมัครได้ไม่เต็มที่  เนื่องจากศวน.มสธ.ล าปางเป็นพ้ืนที่ภาคเหนือแต่ละจังหวัดอยู่ห่างไกล  ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกรับสมัครนอกพ้ืนที่ การออกให้บริการรับสมัครบ่อยท าให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

2. การประชาสัมพันธ์อยู่ในวงจ ากัด ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเป้าหมาย 

3. ปัญหาเรื่องการส่งหนังสือล่าช้า การตอบรับการสมัครล่าช้า ท าให้มีผู้มาสมัครน้อย 

4. สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่ภาคเหนือมีจ านวนมาก   ผู้ที่ท างานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากมีวุฒิปริญญาตรีแล้ว 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. หาวิธีการด าเนินการรับสมัครให้เร็วขึ้น หรือเบ็ดเสร็จทั้งหมดในขั้นตอนเดียว  

2. ปรับปรุงระบบการจัดส่งหนังสือ/เอกสารชุดวิชาให้รวดเร็วข้ึน 
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3. เพ่ิมงบประมาณการรับสมัครนักศึกษามากข้ึน หรือเพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาสมัครผ่านสื่ออ่ืนๆได้มากข้ึน 

4. เน้นการเพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน ปีต่อไป 
1.  ควรมีจุดจ าหน่ายใบสมัครที่ห้องสมุด/ที่อ่ืนๆให้มากข้ึน หรือโหลดจากอินเตอร์เน็ต  

 

ตัวช้ีวัดที่  2 :  ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมลดกำรลำออกกลำงคันและลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมลดการลาออกกลางคัน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

2. ขาดงบประมาณด้านอาหาร  เพราะที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ห่างจากพ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนที่จ าหน่ายอาหาร 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. รณรงค์ให้นักศึกษาท่ียังไม่เข้าใจระบบการเรียนการสอนทางไกลเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ “พ่ีช่วยน้อง” 

3. ควรมีงบอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 

1. จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตทุกจังหวัด 
2. ควรจัดให้มีงบอาหารกลางวัน  เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัดที่ 3 :  ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนทุกระดับผ่ำน ศวน. เม่ือเทียบกับภำคกำรศึกษำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ   
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ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. นักศึกษามีทางเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียนมากขึ้น เช่น การลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ  และการลงทะเบียนผ่านธนาคาร  ซึ่งสะดวกและง่ายกว่าการ

เดินทางมาที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางซึ่งอยู่นอกเมือง 

2. ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถรับหนังสือชุดวิชาที่ศูนย์ฯ  ต้องรอมหาวิทยาลัยส่งให้ (ประมาณ 45 วัน) 

3. การออกให้บริการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าของศูนย์วิทยพัฒนา จะแฝงพ่วงไปพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษา  เนื่องจากไม่มีงบประมาณออกให้บริการรับ

ลงทะเบียนโดยเฉพาะ 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. อนุญาตให้ศูนย์วิทยพัฒนาจ่ายหนังสือชุดวิชาพ้ืนฐานให้นักศึกษาเก่าท่ีลงทะเบียนเรียนด้วย  เพ่ือจูงใจให้มาลงทะเบียนผ่านศวน. จะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายการจัดส่ง

หนังสือทางไปรษณีย์ของของมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรงบประมาณให้ศวน.ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาในช่วงการลงทะเบียนเรียน 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป  
          จัดงบประมาณในการออกให้บริการรับการลงทะเบียนเรียนกลุ่มเป้าหมายใหญ่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เช่น  รับลงทะเบียนเรียน ณ สนามสอบประจ าจังหวัดใน
พ้ืนที่ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 :  ร้อยละเฉลี่ยของชมรมนักศึกษำประจ ำจังหวัดที่ด ำเนินกิจกรรมต่อจ ำนวนชมรมนักศึกษำทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. สถานที่ตั้งชมรมนักศึกษาไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่ตั้งที่บ้านประธานชมรมนักศึกษา  ท าให้ขาดการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานที่ดี 

2. ไม่มีการจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
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กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. จัดตั้งที่ท าการชมรมนักศึกษาที่ชัดเจน  โดยอาจจะก าหนดไว้ที่ห้องสมุดประชาชน/โรงเรียนประจ าจังหวัด 

2. จัดตั้งกลุ่มหรือศูนย์ข้อมูล/ข่าวสารผ่านระบบออน์ไลน์  เพ่ือสะดวกในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและชมรมนักศึกษา 

3. ฟ้ืนฟูจัดตั้งชมรมบัณฑิตทุกจังหวัด เพื่อให้ประสานงานและช่วยเหลือชมรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 
             จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตในพ้ืนที่  โดยร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ส านักบัณฑิต  และส านักบริการการศึกษา 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน ศวน.มสธ.ล ำปำง 
S( Supplier) ผู้ส่งมอบ I (Input) ปัจจัยน ำเข้ำ P (Core Process) O (Output) C (Customer) Need/Expectation 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา
ตรี/โท/เอก 

- แนะแนวการศึกษา 
- รับสมัครนักศึกษา 
  ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด   
 ภาคเหนือ 

การให้บริการรับ
สมัครนักศึกษา 

นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงาน
ต่างๆ ทหาร ต ารวจ 

- การรับสมัครนักศึกษาผ่าน ศวน.  
  แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร OSS  

 รับใบสมัคร 

 ตรวจสอบข้อมูล 

 ออกเลขประจ าตัวนักศึกษา 

 ออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 ลงทะเบียนเรียน 

 พิมพ์ใบเสร็จด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 รับหนังสือชุดวิชาพ้ืนฐาน 
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S( Supplier) I (Input) ปัจจัยน ำเข้ำ P (Core Process) O (Output) C (Customer) Need/Expectation 
ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

ชุดวิชาที่เปิดการลงทะเบียนเรียน
ส าหรับนักศึกษาเก่า 

-การรับลงทะเบียน การให้บริการรับ
ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาเก่า 

นักศึกษา/ผู้เรียน - การจัดส่งเอกสารชุดวิชาไปยัง 
  นักศีกษารวดเร็วตามก าหนดเวลา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนที่ ศวน. 

การให้บริการการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา(ป.โท) 

มีการให้บริการการ
เรียนการสอนที่ 
ศวน.เพ่ิมข้ึน 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 8 จังหวัด
ภาคเหนือ 

- Online ข้อมูลนักศึกษาเพ่ือให้ศวน.  
ใช้ในการตรวจสอบทุกชุดวิชาจัดการ
เรียนการสอนที่ ศวน. 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

ข้อมูลการศึกษาทางไกล 
หลักสูตร  วิธีการเรียน  การ
ลงทะเบียน การให้บริการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 

การปฐมนิเทศน์
นักศึกษาใหม่ 

ข้อมูลและความ
เข้าใจที่ถูกต้องของ
นักศึกษาใน
การศึกษาตลอด
หลักสูตรกับ มสธ. 

นักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศกับ มสธ. หรือ ที่ศวน. หรือ
ศูนย์บริการการศึกษาทุกจังหวัด  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

ข้อมูลนักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน 
(Drop out) จากส านักทะเบียน
และวัดผล 
 

- ติดตามนักศึกษาที่ 
  ลาออกกลางคัน 
- การแนะแนว 
  การศึกษา 

ให้การช่วยเหลือ
เพ่ือให้นักศึกษา
กลับมาศึกษาต่อ 

นักศึกษาเก่าระดับ
ปริญญาตรีที่ลาออก
กลางคัน 

ข้อมูลรายชื่อ  ที่อยู่ และโทรศัพท์ จาก
ส านักทะเบียนฯ  

ศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาที่
สมัคร/ลงทะเบียนผ่าน ศวน. ใน
ระบบเดียวกันทั้ง 10 ศวน. 

- ให้ส านัก 
  คอมพิวเตอร์วาง 
  ระบบฐานข้อมูล 
  นักศึกษาของ ศวน. 

ศวน.10 แห่ง มี
ฐานข้อมูลนักศึกษา
ระบบเดียวกัน 

ศวน.10 แห่ง ส านักคอมฯวางระบบการจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษาให้ ศวน. 10 แห่ง เป็นระบบ
เดียวกัน 
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กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 จุดแขง็ (Strengths = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

S1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจและสามารถ
ท างานแทนกันได้ในการให้บริการการศึกษา 
S2 บุคลากรให้ความร่วมมือ และท างานเป็นทีม 
S3 มีการจัดท าแผนและนโยบายงบประมาณประจ าปีที่ชัดเจน 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
S4 มีระบบการจัดการด้านการเงินและบัญชี และรายงานการเงิน
(AE) ไปยังมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
S5 มีระบบสามมิติในการควบคุมและจัดการการเงิน 
S6 มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน 
S7 มีความพร้อมด้านวสัด/ุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการการเรียนการ
สอน 
S8 มีการตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี
S9 มีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ  
S10 มีสถานท่ีอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 
S11 มีแผนปฏิบตัิราชการและค ารับรองการปฏบิัติราชการ
ประจ าปเีป็นแนวทางในการด าเนนิงาน 
S12  มีระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างการบริหารงานท่ีก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของศูนย์ฯที่ชัดเจน 
S13 บุคลากรมีค่านิยมในการให้บริการและมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 

W1 บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากอัตราก าลังไม่ครบตามโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฯ 
W2 ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและสมรรถนะ
บุคลากรไมส่อดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนไป 
W3 บุคลากร/ลูกจ้างช่ัวคราวขาดขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
W4 ขาดบุคลากรด้านการตลาดและประชาสัมพันธ ์
W5 งบประมาณน้อยได้รบัจัดสรรไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งาน 
W6 วัสดุ/อุปกรณม์ีอายุการใช้งานนานท าให้ ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง 
W7 วัสดุและอุปกรณไ์ม่เพียงพอตอ่การปฏิบัติงานนอกท่ีท าการ
ศูนย์ฯ 
W8 การจัดสรรวัสด/ุอุปกรณ์ไม่เปน็ไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
W9 ปัญหาดา้นลิขสิทธ์ิในการใช้ซอฟแวร์ 
W10 ระบบฐานข้อมลูไม่ทันสมัย สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของ
นักศึกษา และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากส่วนกลางไปยัง
ศูนย์ฯ ยังไมส่มบรูณ ์
W11 ขาดการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศ  
W12 การจ ากัดสิทธ์ิเข้าใช้บริการ wifi ของ มสธ.  



 

S14 มีระบบฐานข้อมลูสารเทศและระบบ 3 มิติ เพื่อการบริหาร
จัดการ 
S15 ได้รับความร่วมมือจากเครือขา่ยบริการการศึกษา 
S16 นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจในการให้บริการชุดวิชาพื้นฐาน
ที่สมัครผ่าน ศวน. 
S17 มีการจ่ายชุดวิชาพื้นฐานจ านวน 9 ชุดวิชา ให้กับนักศึกษา
ใหม่ ท่ีสมัครผ่านศูนยฯ์ 
 
 

W13 อาคารสถานท่ีช ารดุทรุดโทรม เนื่องจากท่ีมีอายุการใช้
งานนาน  
W14 ศูนย์ฯ ไมม่ีที่พักส าหรับนักศกึษาและผูเ้ข้าร่วมประชุม/
สัมมนา  
W15 ที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ห่างไกลชมุชน การคมนาคมไมส่ะดวก  
(เฉพาะบางศูนย์ฯ) 
W16 ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ 
(เช่น ห้องน้ า ทางลาด เป็นต้น) 
W 17 ระบบ 3 มิติ ยังไมส่มบรูณ ์
W 18 การกระจายอ านาจให้ศูนยฯ์ไม่ครอบคลมุกับภารกิจการ
ให้บริการของศูนย์ฯ เช่น การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
เป็นต้น 
W 19 งานประสานศูนย์วิทยพัฒนามีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานในการประสานงานกับศนูย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ฯ 
W 20 ไม่สามารถจ่ายเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานจ านวน 9 
ชุดวิชาให้กับนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนผ่านศูนยฯ์ 

โอกำส (Opportunity = O) S O SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) W O WO Strategy  (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 

O1 ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากท้องถิ่น 
O2 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
O3 นโยบายกู้ยมืเพื่อการศึกษาของรัฐสนับสนุนให้ประชาชน
มีโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
O4 นโยบายเพิม่ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา 

3 ,4 
6,11, 
12 
 
9  
 

9 
 
 
8 
 
 

มีการประชุมแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
 
มีการเพิ่ม/พัฒนาช่องทางประชาสมัพันธ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 

4 
,7,15 
 
 
1,2,4,5 
 

1 
 
 
2 
 
 

ขยายและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับท้องถิ่น 
 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 



 

O5 ศูนย์ฯ มีเครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
O6 บัณฑิต มสธ. เป็นที่ยอมรับในสังคม 
O7 การไม่จ ากัดอายุ สถานภาพ และวุฒิการศึกษาใน
การศึกษา มสธ. สามารถเรยีนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต 
O8 ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็น
การเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลมากข้ึน 
O9 กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการให้บริการการศึกษา 
O10 ที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ห่างไกลมลภาวะและแหล่งอบายมุข 
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- สร้างและพฒันาเครือข่ายการ
ประชาสมัพันธ์ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธร์ับสมัครนกัศึกษา
ใหม่เชิงรุกโดยร่วมมือกับเครือข่าย 
 
ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ใหส้ะอาด 
สวยงามและประทับใจผู้รบับริการ 
 
เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนชุด
ผ่านศูนย์ทุกคนได้รับชุดวิชาพื้นฐาน 
 
ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการรณรงค์รับ
สมัครนักศึกษา 
 
จัดโครงการและให้บริการห้องประชุม 
สัมมนาและห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
แสวงหารายได ้
 
- ลดการออกกลางคันของนักศึกษา 
 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
14 ,15 
 

10 
 

สร้างศูนยส์ัมมนาเพื่อรองรับกิจกรรม
มหาวิทยาลยัและรองรับกิจกรรมเข้าสู่
อาเซียนของภาครัฐและเอกชน 
 

อุปสรรค  (Threat = T) S T ST Strategy  (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) W T WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 



 

T1 นโยบายทางการศึกษาเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาอื่น
เปิดหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีท าให้มีผลกระทบต่อการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา 
T2 ค่าครองชีพสูงข้ึนท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเรียน 
T3 การเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงการศึกษา เอกสารการสอน 
ส่งผลกระทบต่อการสมัครนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียน 
T4 การขยายตัวของคู่แข่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น 
T5 ค่านิยมของผู้เรียนที่มตี่อใบปรญิญาบัตรมากกว่าความรู ้
T6 ผู้สมัครเรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาระบบทางไกล
ของ มสธ. 
T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้นักศึกษาและ
ประชาชนตามเทคโนโลยีไม่ทัน 
T8 องค์กรภายนอกไม่รับรองการประกอบวิชาชีพ เช่น ใบ
ประกอบวิชาชีพครู เป็นต้น 
T9  ภัยธรรมชาตสิ่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
T10 พื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน  
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ขยายเครือข่ายเพื่อรณรงค์รับสมัครนักศึกษา
ใหม ่
 
ท าบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อเพ่ิมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
 
พัฒนารูปแบบการแนะแนวการศกึษาเชิงรุก
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักศึกษา  
จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาย่อย  เช่น 
ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 

10,11 
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18 
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พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 
เสนอมหาวิทยาลัย ทบทวนและปรับปรุง
กฎระเบียบการกระจายอ านาจใหก้ับ ผอ.
ศูนย์ฯ ครอบคลุมภาระกจิการใหบ้ริการ
และสภาวะที่เปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูลพ้ืนฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 

งบประมำณ 
ในปีงบประมำณ 2562  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง ได้รับจัดสรรงบประมำณดังนี้     
กิจกรรมบริหำรงำนทั่วไป  พ 1.1.12(6)    
            
                                                                                                                                                หน่วย : บำท 

รำยกำร งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 
งบบุคลากร - 699,800.- 
งบด าเนินการ - 1,788,800.- 
งบลงทุน -  
งบเงินอุดหนุน - 30,000.- 
งบรายจ่ายอื่น - - 
  รวมทั้งสิ้น - 2,518,600.- 
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กิจกรรมบริกำรกำรศึกษำ  ก 1.3.8(6)                                                                                                        หนว่ย : บาท                                                                                                                                

รำยกำร งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 
งบบุคลำกร - 163,600.- 
งบด ำเนินกำร - 351,500 
งบลงทุน -  
งบเงินอุดหนุน - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - 460,700.- 
  รวมทั้งสิ้น - 975,800.- 

 
หมายเหตุ  เงินคงคลังปีงบประมาณ 2562  รหัส ก 1.3.8(6) ผลผลิตการบริการการศึกษา 
1.  งบลงทุน  299,000  บาท รหัส ก 1.3.8(6) ผลผลิตการบริการการศึกษา 
2.  งบลงทุน  1,389,000  บาท  รหัส พ 1.1.2(10) 
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ส่วนที่ 2    ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2560) 

แผนยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (1 กนัยำยน 2561 – 30 ก.ค. 2562) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร / กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ ก ำหนดระยะเวลำ

แล้วเสร็จ 
รำยกำร

เอกสำรอ้ำงอิง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ภำวะผู้น ำ 
1. เนื้อหาของเกณฑ์ในเล่ม SAR ไม่ตรงกับคู่มือฯและในระบบ CHE QA Online 
2. เกณฑ์ข้อมี่ 1 - “มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหนา้”  ในทีน่ี้ควรแสดง
การลงนามค ารับรองฯ 
                   - หลักฐาน ศวน.มสธ.ลป.1-1(2),1-1(3) ชื่อหลักฐานและเอกสารที่แนบไม่
ตรงกัน 
   เกณฑ์ข้อ 3 – ในผลการด าเนนิงานไมไ่ด้กล่าวถึง “การสื่อสารผลการปฏิบัติราการของ
ศูนย์ฯไปยังบุคลากร” 
                 - หลักฐาน ศวน.มสธ.ลป.1-3(5) คืออะไร 
                 - หลักฐาน ศวน.มสธ.ลป.1-3(7) ชื่อหลักฐานและเอกสารที่แนบไม่ตรงกัน 
  เกณฑ์ข้อ 4 –  การอภิปรายผลการด าเนนิงานไม่ตรงกบัเกณฑ์ 
  เกณฑ์ข้อ 5 –  น าผลการด าเนินงานซี่งเป็นเกณฑ์ข้อ 4 

 
- ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ปี 2561  ยึดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปี 2561 
 

 
ก.พ. – ก.ย. 2562 

 
หลักฐานอ้างอิงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
ข้อสังเกต ในการน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจผู้รบับรกิาร ควรใช้ผลจากค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมินที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการในตัวบง่ชี้ที่ 5 

 
- วัดความพึงพอใจตามเกณฑ์ขอ้ 5 การ
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงาน 

 
พ.ค. – ก.ย. 62 

- 

 
หลักฐานอ้างอิงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 
                  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 1 :  กำรน ำองค์กำร 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2562 (1ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 ) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. กระบวนการที่ผูบ้ริหารหน่วยงานใช้ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และคา่นิยมของหน่วยงานและ
การปฏิบัติตนของผู้บริหารหน่วยงาน  ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านยิมดังกล่าว 
(EdPEx 1.1ก(1)) 

-  ผู้บริหารงานของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง  ได้รบัการคัดเลือกโดยถูกต้อง 
   ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  มีการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ 
   การจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา ตามกฎหมาย และภารกิจที่ได้รบัมอบหมายจาก 
   มหาวิทยาลยั (อ้างอิง ศวน.มสธ.ลป. 1-1(1)) 
-  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และค่านิยมองค์กรจากการประชุมผู้อ านวยการ 
   ศูนย์วิทยพฒันาและบุคลากรศูนย์วิทยพฒันา 10 แห่ง (อ้างอิง1-1(2)) 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   "มุ่งสู่ความเปน็เลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" 
     พันธกิจ ( Mission ) 
        1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
        2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.  
        3. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 
        4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
        5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
    ค่ำนิยม  
        1. Synergy  ร่วมแรงร่วมใจ 
        2. Transparency ใฝ่คุณธรรม       

- ศวน.มสธ.ลป.1-1(1) ข้อบังคบั มสธ.ว่าดว้ยการ 
  ด าเนินงานของศูนย์วิทยพฒันา พ.ศ. 2550 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม 
 
 
 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(3) แผนก าหนดภาระงาน 
    และผู้รับผิดชอบตามแผนปฎิบัติราชการ ปี  
    2562 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

         3. Originality น าสิ่งใหม่ 
        4. Ubiquitous Learning เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
     โดยผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง เป็นผู้น าค่านิยมองค์กรมาปฏิบัต ิ
     ตนเป็นตัวอยา่งเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร ร่วมกับ 
     บุคลากร  ดังนี้    
        1. ร่วมแรงร่วมใจ  เน้นสง่เสริมการท างานร่วมกันเปน็ทีมและให้ทุกคนร่วมกัน 
           ท างานอย่างมีความสุข โดย 3 งานของศวน.มสธ.ล าปาง คือ งานสง่เสริมและ 
           บริการการศึกษา  งานอ านวยการและธุรการ และงานบริการสื่อและ 
           เทคโนโลยี  ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกันท างานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
           (อ้างอิง1-1(3) มีการประชุมเพื่อสื่อสารข้อมูลและรบัฟังความคิดเห็นของ 
           ทุกคน(อ้างอิง1-1(4) 
        2. ใฝ่คุณธรรม  เน้นให้ทุกคนปฏิบัติงานยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส 
           และตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อหนา้ที่ เสียสละเพือ่ส่วนรวมมากกว่า 
           ส่วนตน เช่น การเงนิ การบัญชี การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (อ้างอิง1-1(5)(6)) 
       3.  น ำสิ่งใหม่  ส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ใช้ 
           เทคโนโลยีการสื่อสารงานผ่านทาง Line กลุ่มบุคลากรศูนย์ฯ ในจัดกิจกรรม 
           ต่าง ๆ การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หรือปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง 
           การปฏิบัติงาน (อ้างอิง1-1(7))   

- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(4) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2562 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(5) รายงานผล 
   การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561  ในรายงานการเงิน Ae 22 , 24 
   ประจ าปี 2562   
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(6) รายงานการจัดซื้อจัด 
   จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(7) Line กลุ่มบุคลากร 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 
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        4.  เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและร่วม 

           กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยเพื่อให้บุคลากร 
           ได้รับการพัฒนาความรู้  เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ เพื่อน าความรู้มา 
           พัฒนางานศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง1-1(8))   
-  ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนามบีทบาทส าคัญในการเป็นผูน้ าวสิัยทศัน์ ค่านิยม  มา 
   ก าหนดเป็นแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหนา้ที่  
   โดยมีการประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  
   (อ้างอิง1-1(9) 

- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(8) ตารางการฝึกอบรมของ 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2562 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(9) รายงานการประชุม 
  เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร 
  คร้ังที่ 1/2562  วันที่ 6 พ.ย. 2561 วาระที่ 2 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมายและมีจริยธรรม (EdPEx 1.1ก(3)) 

-    ผู้บริหารแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรม  โดยเน้นการท างานด้วยจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
และปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล    
           มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย 
           ก าหนดให้มีการประชมุหน่วยงานเป็นประจ า  เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน  
           น าเสนอปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ง  เพื่อน ามา 
           ปรับปรุงแผนการปฏบิตัิงานในคร้ังต่อไป (อ้างอิง 1-2(1)) 

2. หลักประสิทธิภำพ 
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม 
 ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการ 
 พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

          และมีประสิทธิภาพ (อา้งอิง 1-2(2)) 

 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-2(1) รายงานการประชุมของ   
   ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2562 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-2(2) ตารางการเข้ารับการ 
   ฝึกอบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าปี 2562 
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     3.  หลักกำรตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
ของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 (อ้างอิง 1-2(3)(4)) 

    4. หลักภำระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการประเมิน 
ตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง 1-2(5)) 

   5. หลักควำมโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 

         ตรงไปตรงมา โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
         ทุกขั้นตอน และติดประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ (อ้างอิง 1-2(6)) 
    6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนร่วมในคณะท างานตา่งๆ ของ  
        หน่วยงาน และมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของศวน.มสธ.ล าปาง โดยมีการ 
        แจ้งในที่ประชุมบุคลากรทุกคร้ัง (อ้างอิง 1-2(7)) 
   7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
        มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ 
        ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณามอบหมายตามลักษณะงาน (อ้างอิง 1-2(8)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-2(3) บันทกึการลงนาม 
   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-2(4) รายงานค ารบัรองการ 
   ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 รอบ 6 , 9 , 12   
   เดือน  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-2(5) รายงานผลการปฏบิัต ิ
   ราชการประจ าปี 2562  
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-2(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   ประจ าปี 2562 และติดประกาศให้บุคลากรทุก 
   คนรับทราบ 
- ศวน.มสธ.ลป.1-2(7) รายงานการประชุม 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-2(8) ตัวอย่างหนังสือ 
   มอบหมายงาน ประจ าปี 2562 
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 8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ 

         ประกาศอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่นการจัดซื้อจัด 
จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ การรายงานการเงินของศวน.มสธ.ล าปาง 
(อ้างอิง 1-2(9)(10)) 

  9. หลักควำมเสมอภำค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว 
ปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน 

         แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน (อ้างอิง 1-2(11)) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
         มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้านต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ 
         บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีฉันทามติ 
         ร่วมกันในการเสนอชื่อฯและพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ และยึดถือมติ 
         ที่ประชุม (อ้างอิง 1-2(12)) 
-    ผู้บริหารหน่วยงานมุ่งมัน่ต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างทีโ่ปร่งใส  ตรวจสอบได้ และยุติธรรม  

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อา้งอิง 1-2(13)) 

 รายงานการเงิน Ae 22 , Ae 24 (อ้างอิง 1-2(14)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 1-2(9) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-2(10) รายงานการเงิน Ae 22  
  Ae 24 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-2(11) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2561 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-2(12) ค าสัง่แต่งตั้ง 
   คณะกรรมการและคณะท างานของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง ปี 2562 
 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-2(13) รายงานการจัดซื้อจัดจา้ง 
  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-2(14) รายงานการเงิน Ae 22  
  Ae 24 
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3. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนนิการเพื่อท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว  ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธ
กิจ มีการปรับปรุงผลการด าเนินการ มี
ผลลัพธท์ี่โดดเด่นเหนือสถาบันอ่ืน 
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ในระดับสถาบัน
และท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วย 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรที่ท าให้ผู้รับบริการได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอและ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความผูกพันกับ
หน่วยงาน 

 สร้างสภาพแวดล้อมในการสรา้ง
นวัตกรรมและการเสี่ยงในเร่ืองที่น่า
ลงทุน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และมีความคล่องตัว 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อ 
   ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในเรื่องดังต่อไปนี้  

 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ 
      1.   ปรับปรุงภูมิทัศน์ศวน. (อ้างอิง 1-3(1)) 
      2.   ทาสี ตีเส้นจราจรบริเวณรอบศูนย์เพื่อให้นักศึกษาเข้า-ออกและจอดรถ 
           สะดวกและเปน็ระเบียบ (อ้างอิง 1-3(2)) 
 
 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่
ดีอย่างสม่ าเสมอและส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความผูกพันกับหนว่ยงาน โดยการ 

      1. จัดห้องให้บริการนักศึกษา (one stop service : OSS) ให้สะอาด สวยงาม 
          และพร้อมในการให้บริการ (อ้างอิง 1-3(3)) 
      2  รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการ  
          ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-3(4)) 

 สร้างสภาพแวดล้อมในการสรา้งนวัตกรรมและการเสี่ยงในเร่ืองที่น่าลงทนุ ท าให้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธแ์ละมีความคล่องตัว 
     1.  พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการติดตามให้บริการนักศึกษา 
          เพื่อลดการลาออกกลางคัน (Drop Out) (อ้างอิง 1-3(5)) 

 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(2) ทาสีเส้นจราจรโรงรถ 
 
 
 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(3) ภาพการจัดห้องให้บริการ 
  นักศึกษา(OSS) 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(4) รำยงำนสรุปแบบประเมิน 
  ความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการ ปี 62 รอบ 12 เดือน 
 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(5) การพัฒนาฐานข้อมูล 
  นักศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(6.1) แผนบริหารความเสี่ยง 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(6.2) รายงานการบริหารความ 
  เสี่ยง ปี 2562 รอบ 12 เดือน 

 
                                                                                                             -   37   - 



 

 
ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 มีส่วนร่วมในการวางแผนสบืทอด
ต าแหน่ง และการพัฒนาผูน้ าใน
อนาคตของหน่วยงาน 

     2.   จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผนบริหารงานตามแผน 
         (อ้างอิง 1-3(6.1)(6.2)) 

 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น า
ในอนาคตของหน่วยงาน  โดยการ 
1. สนับสนุนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อประเมินการ 
   เปลี่ยนสายงานต าแหน่งพนักงานเป็นช านาญการ(อ้างอิง 1-3(7)) 

         2. สนับสนุนการขึ้นสู่ต าแหน่งหัวหน้างานอ านวยการและธุรการ และหัวหน้า 
             งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (อ้างอิง 1-3(8)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(7) คู่มือการปฏิบัติงานของ 
  บุคลากร เพื่อประเมินการเปลีย่นสายงาน 
  ต าแหน่งพนักงานเป็นช านาญการ 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(8) การคัดเลือกหัวหน้างาน 
  อ านวยการและงานบริการสื่อและเทคโนโลยี 
  การศึกษา 

4. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนนิการสื่อสารและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งหน่วยงาน 
 
 

-  ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการสื่อสารและสรา้งความผูกพันกบับุคลากรทั่วทั้ง
หน่วยงาน  เช่น   
     1.  การประชุมบุคลากรเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและรับฟงัความคิดเห็นจาก 
          บุคลากร อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง 1-4(1)) 
     2.  การร่วมแรงร่วมใจพัฒนาศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-4(2)) 
     3.  การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานของศวน.มสธ.ล าปาง  เพื่อให้ 
         บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วม (อ้างอิง 1-4(3)) 
     4.  Line กลุ่มบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้ง 
         ข่าวสาร (อ้างอิง 1-4(4))  
 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-4(1) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ป ี2562 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-4(2) ภาพบุคลากรร่วมกัน 
   พัฒนาศวน.มสธ.ล าปาง 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-4(3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   และคณะท างานของศวน.มสธ.ล าปาง  ประจ าปี 
   2562 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-4(4) Line กลุ่มบุคลากร 
   ศวน.มสธ.ล าปาง 
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5. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนนิการเพื่อให้เกิดการ
มุ่งเน้นการปฏบิัติที่ท าให้บรรลุพนัธกิจของ
หน่วยงาน 
 

      1. ด้ำนแผนงำน  
 เป็นผู้น าการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิานโดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  
 เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง  ให้สอดคล้องกับ 
 นโยบาย  แผนกลยุทธ์ และค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยั 
 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน  ติดตามเร่งรัดการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ ให้ 
 เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (อ้างอิง 1-5(1) และ 
 แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี 2562 ที่ก าหนดไว้ (อ้างอิง 1-5(2)) 
 รวมทั้งเป็นผูน้ าในการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติงาน  ประจ าปี 2562 
 ให้บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ทุกคนรับทราบในทีป่ระชุมศวน.มสธ.ล าปาง  
 คร้ังที่ 1/2562 วาระที่ 2 เพื่อน าไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง  (อ้างอิง 1-5(3)) 

     2.  ด้ำนบริหำรงำน 
มีตารางก าหนดกิจกรรม หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ภาระงาน และวิธีปฏิบตัิงาน 
ให้บุคลากรปฏิบัติ  มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตามให้ค าแนะน า  วินิจฉัยสั่งการ 
ปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.  
ล าปาง  (อ้างอิง 1-5(4)) เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นภารกิจมีการรายงานผล 
การปฏิบัติราชการประจ าปทีุกสิน้ปีงบประมาณ (อ้างอิง 1-5(5)) 
         

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(1) บนัทกึลงนามค ารับรอง 
   การปฏิบัติราชการ ปี 2562  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(2) แผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี 2562  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(3) รายงานการประชุม 
   คร้ังที่  1/2562 การประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัต ิ
   ราชการประจ าปี 2562 วาระที่ 2 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(4) ตารางก าหนดกิจกรรม 
   ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปี 2562 
 -  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(5) ตารางรายงานผลการ 
   ปฏิบัติตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปี  
   2562 
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 3.  ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
มีการให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่             
หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการด าเนินงานมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและ 
พิจารณาร่วมกันทุกเดือน  (อ้างอิง1-5(6)) มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ 
ความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง 1-5(7)) 

    4.   ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
          มีการวางแผนการใช้ทรพัยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ 
          จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เปน็ไปตามเปา้หมายและ 
          ผลสัมฤทธิ์ที่ศนูย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางก าหนดไว้ครบทุกภารกิจ   โดย 
          รายงานไว้ในรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในรายงานการเงิน  
           Ae 22 และ Ae 24  ประจ าปี 2562 รายงานมายัง รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
           วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  ที่ก ากับดูแล อย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
           (อ้างอิง 1-5(8))     
-    ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการประเมินตนเองทุกปี  ตามหลักเกณฑ์ 
     ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพเป็นผู้ด าเนนิการ 
     ประเมินผูบ้ริหารตามหลักธรรมาภิบาลทุกหน่วยงานของ มสธ. (อ้างอิง1-5(9))           

- ศวน.มสธ.ลป. 1-5(6) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-5(7) ตารางการฝึกอบรมของ 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2562 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(8) รายงานผลการใช้จ่าย 
   งบประมาณประจ าปี 2562  ในรายงานการเงิน  
    Ae 22 , 24  
 -  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(9) รายงานสรุปผลการ 
    ประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
  ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

 
5 ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 :  กระบวนพัฒนำแผนของหน่วยงำน 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2561 (1ตุลำคม 2561 – 31 กันยำยน 2562) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   
   โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ใน 
   การวิเคราะห/์ทบทวน SWOT ความต้องการ 
   ของผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ภายในและ 
   ภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผน 
   ยุทธศาสตร์และหรือผลการประเมินการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมาของหน่วยงาน  
   โดยเช่ือมโยงกับวิสยัทัศน์ของหน่วยงาน  พร้อม 
   ทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต (Output) และ/ 
   หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมายและ 
   ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ 
   ดูแล 

- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางได้มกีารประชุมบคุลากรเพื่อระดมสมอง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2558 
  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ SWOT (ฉบับร่าง) (อ้างองิ 3-1(1)) ก่อนน าไปประชุมเพื่อ 
  ถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ร่วม 10 ศูนย์ (พ.ศ. 2556 – 2560) 
  ณ  มสธ.นนทบุรี เมื่อวันท่ี 30 ม.ค.2558 โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ ได้รับ 
  ความเห็นชอบจากรองอธิการบดฝี่ายบรหิารที่ก ากับดูแล มุ่งเน้น 7 ยุทธศาสตร์ (อ้างอิง  
  3-1(2),(3),(4),(5),(6))  คือ 

1. พัฒนาการให้บริการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
3. พัฒนาเครือข่ายบริการการศึกษาให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
5. ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6. พัฒนาระบบบริหารจดัการไปสู่การบริหารจัดการที่ดี 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพที่เอื้ออ านวยต่อการท างานและการเรียนรู ้

- ต่อมาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของศนูย์วิทยพัฒนา ปี 2556- 
 2560 หมดก าหนด  มหาวิทยาลยัยังไม่มีการท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีฉบับใหม่  แต่มีการน า 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ของ มสธ.มาใช้ (อ้างองิ 3-1(7)(8))    
  
 

- ศวน.มสธ.ลป.3-1(1) ภาพการประชุมบุคลากร 
  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ 2556 –  
  2560) เมื่อวันท่ี 13 ม.ค.2558 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(2) SWOT ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(3) TOW Matrix 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(4) แผนแม่บทเช่ือมโยงแผน 
  ยุทธศาสตร ์
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(5) แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(6) แผนทียุ่ทธศาสตร ์
  (Strategy Map) 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(7) เป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์  
  มสธ 20 ป(ีพ.ศ. 2561 – 2580) 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(8) แผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
  ระยะ 20 ป(ีพ.ศ. 2561 – 2580) 
- ศวน.มสธ.ลป.3-1(9) รายงานการประชุมบคุลากร 
  ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งท่ี 3/2562 วาระที่ 1.5 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางจึงน ามาถ่ายทอดสู่บคุลากรในการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.

ล าปาง ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 2  มีนาคม 2562 วาระที่ 1.5 เพื่อวางแผนงานและสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน  พร้อมสู่การปฏิบัติ (อ้างองิ 3-1(9)) ดังนี ้

    ย.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เรียนใหม่ที่ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษาใน

ระบบการศึกษาทางไกล 

    ย2   ร้อยละของผู้เรียนใหม่ในหลักสูตร Non-degree และหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
ทั้งหมด  จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตร และผู้เรียนหลักสูตร Non-degree 
    ย3  จ านวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
    ย4  ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ ต่อการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    ย5  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก และร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
      ย6  ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน (การกระจายอ านาจ / การปรับลดภารกิจที่ไม่
ส าคัญ / การปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน) 
     ย7  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล 

 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เปน็แผนปฏิบัต ิ
   ราชการประจ าปคีรบตามพันธกจิของหน่วยงาน 
   โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง 
   กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ 
   ถ่ายทอดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีสู่การ 
   ปฏิบัติระดบัฝ่าย/งานหรือระดบับุคลากร 

-   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
    2562 (อ้างอิง 3-2(1)) ครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่า 
    เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีการเช่ือมโยงการแปลง 
    แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ และค ารับรองการปฏิบัตริาชการ(อ้างอิง 3-2(2)) 
    โดยครอบคลมุยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ข้อ  
-   มีการประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ลป. ทุกคน  เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร  
    เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีส่วนร่วม  ก าหนดผู้รบัผิดชอบ และน าไปปฏิบตัิงานได้ 
    ถูกต้อง  เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2562 วาระที่ 1.5 (อ้างอิง 3-2(3)) และมีการจัดท า 
    แผนปฏบิัติราชการประจ าปกี าหนดผู้รับผดิชอบงาน/โครงการ (อ้างอิง 3-2(4) ) 

- ศวน.มสธ.ลป.3-2(1) แผนปฏิบตัิราชการ 
  ประจ าปี 2562 ของศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.3-.2(2) บันทึกลงนามค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.3-.2(3)  รายงานการประชุม 
  บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 2  
  มี.ค. 2562  วาระที่ 1.5 
- ศวน.มสธ.ลป.3-.2(4) ตำรำงก าหนดกิจกรรมและ 
  ผู้รับผดิชอบ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  2562 ศวน.มสธ.ล าปาง   
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 
    ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
    ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
    (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงาน 
    ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือท่ีประชุม 
    ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

-   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี 2562 
     และมีการตดิตามผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (ในข้อ 2) 
    และรายงานผลต่อมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาในรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า 
    รับรองการปฏิบัตริาชการ (e-performance)รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
    (อ้างอิง 3-3(1)) โดยค ารับรองการปฏิบัติราชการจะมีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
   ครอบคลุมทั้งแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และ 
   มีการสรุปผลการปฏิบัติราชกาตามค ารบัรอง 10 ศวน. ประจ าปี 2562  
   (อ้างอิง 3-3(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.3-3(1)รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (e-performance) 
  รอบ 6 เดือน 9  เดือน และ 12 เดือน 
- ศวน.มสธ.ลป.3-3(2) สรุปผลค ารับรองการปฏิบัต ิ
  ราชการ ประจ าปี 2562 รอบ 12 เดิอน 10 ศวน. 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
   ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม 
   ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

-    มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 และ 
     แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 (อ้างอิง 3-4(1)(2)) และรายงานผลต่อรองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกจิสัมพันธ์กับชุมชนที่ก ากับดูแล  โดยการรายงานผ่าน 
    ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 2562 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
    (อ้างอิง 3-4(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป.3-4(1) รายงานค ารับรองการปฏิบัต ิ
  ราชการ ปี 2562 รอบ 6,9,12 เดือน 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคดิเห็นและ 
   ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม 
   ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ 
   ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุง 
   แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ 
   ประจ าปีในปีถัดไป 

 - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ 
   ประชุมประสานนโยบาย (อ้างอิง 3-5(1)) ให้มีมาตรการควบคมุการใช้งบประมาณเงิน 
   รายได้ประจ าปี 2562 โดยศูนยฯ์ไดเ้สนอ “มาตรการประหยัดน้ าประปา”มีการด าเนินการ 
  (อ้างอิง 3-5(2)) ดังนี ้

1. มีการประชุมบุคลากรเพื่อช้ีแจงและขอความร่วมมือประหยักน้ าประปา
(อ้างอิง 3-5(3)) 

1.             2.   มกีารติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดน้ าประปา(อ้างอิง 3-5(4)) 
2.             3.   มีการติดตั้งปั๊มน้ าจากบ่อหลังศูนย์ฯ เพื่อน ามาใช้รดน้ าต้นไม้แทนน้ าประปา 
3.                  (อ้างอิง 3-5(5)) 
4.             4.   มีการตรวจสอบสุขภัณฑภ์ายในศูนย์ เพื่อป้องกันการรั่วซึม(อ้างอิง 3-5(6)) 
5.             5. มีตารางเปรียบเทียบข้อมูลการใช้จ่ายน้ าประปา ระหวา่งปี 2561 กับปี 2562 
6.                สรุป  ปี 2562  สามารประหยัดน้ าประปาได้มากกว่า ปี 2562(อ้างอิง 3-5(7)) 

            6.  มีการรายงานผลสมัฤทธิ์มาตรการประหยัดน้ าประปา ไปยังรองอธิการบดฝี่าย 
                     บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน(อ้างอิง 3-5(8)).  

7.  

- ศวน.มสธ.ลป.3-5(1) รายงานการประชุมผู้อ านวยการ 
  เรื่องมาตรการการประหยดัที่เปน็รูปธรรม  
  มาตรการ Plus 1 มาตรการการประหยดัน้ าประปา 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(2) หนังสืออนุมัติจากรองอธิการบด ี
  และคณะกรรมการประสานนโยบาย ให้ด าเนินการ  
  Plus 1 มาตรการการประหยัดน้ าประปา 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(3) รายงานการประชุมบคุลากร  
  ครั้งท่ี 2/2562 วันที่ 12 ก.พ. 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(4) การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การ 
  ประหยัดน้ าประปา 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(5) การติดตั้งปั๊มน้ าจากบ่อหลัง 
  ศูนย์ฯ เพื่อน ามาใช้รดน้ าต้นไม้แทนน้ าประปา 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(6) การตรวจสอบสุขภณัฑภ์ายใน 
  ศูนย์ เพื่อป้องกันการรั่วซึม 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(7) ตารางเปรียบเทียบข้อมลูการใช้ 
  จ่ายน้ าประปา ระหว่างปี 2561 กับปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.3-5(8) รายงานผลสัมฤทธ์ิมาตรการ 
  ประหยัดน้ าประปา ไปยังรองอธิการบดีฯ 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
6.  มีการคาดการณผ์ลการด าเนินงาน 
    (Performance Projections) ตามตัวบ่งช้ีผล 
    การด าเนินการที่ส าคัญของหนว่ยงาน  ซึ่ง 
    สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร ์
    ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  โดย 
    เปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับท่ีเทียบเคียง 
    กันได้ 

-   มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Performance Projections) ตามตัวบ่งช้ีผล 
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร ์
ของศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์  โดยมีการคาดการผลการด าเนินงานรับสมคัรนักศึกษา
เทียบเคียง 4 ศูนย์วิทยพัฒนา คือ ศวน.มสธ.นครสวรรค์  ล าปาง  สุโขทัย และนครนายก 
 เพื่อพิจารณาและจดัท าการคาดการณผ์ลการด าเนินงาน (Performance Projections) 
เทียบเคียงผลระหว่างศูนย์วิทยพฒันา มสธ.  4 แห่ง เนื่องจากศูนย์วิทยพัฒนา 4 ศูนย์มีการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ท่ีเหมือนกัน (อ้างอิง  
3-6(1))   คือ  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  บณัฑิตศึกษา และ
ผู้เรยีนสัมฤทธิบตัร (ที่สมัครผา่น ศวน.)     

- ศวน.มสธ.ลป.3-6(1) รายงานผลคาดการณ์การรับ 
  สมัครนักศึกษา เทียบเคียงระหวา่ง ศูนย์วิทยพัฒนา  
  มสธ. 4 แห่ง 

เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   
คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณไีม่มีการด าเนินการ
ใดๆ หรือ 

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 ผลกำรประเมิน    :        

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

4 
ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 



 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3   (สกอ.) กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่อการปรับปรุง
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของหน่วยงาน ทีส่อดคล้องกับ 

    พันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 
ประเด็น 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มกีารแต่งตั้งคณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2562 (อ้างอิง 3-1(1))  และบุคลากรมีการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิงานการจดัการความรู้ (อ้างอิง 
3-1(2))  และมีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม 2561) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 3-
1(3))  และมีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562  เพื่อก าหนดเป้าหมาย และประเดน็ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  วาระที่ 2 เร่ือง แจ้งประเด็นการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2562 (อ้างอิง 3-1(4))  มีการประชุม คร้ังที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 
2562 ก าหนดการจัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพือ่บริการการศึกษา (OPAC)”  และ ก าหนด Talent 
People (อ้างอิง 3-1(5)) 
       ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ดูแลการให้บริการการศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัด 
ภาคเหนือ  โดยมีวิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการบริการการศึกษา   

- ศวน.มสธ.ลป 3-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการ 
  จัดการความรู้ ปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(2) แผนการจัดการความรู้ ปี  
  2562 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(3)  รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562 วันที่  
  10 ธันวาคม 2562 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(4) รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562 
  วันที่ 15 มี.ค. 2562 วาระที่ 2 เร่ือง แจ้งประเด็น 
  การจัดการความรู้ ประจ าปี 2562  
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 โดยศวน.มสธ.ล าปาง  แบ่งเป็น 3 งาน คือ 1. งานอ านวยการและธุรการ  2. งาน

ส่งเสริมและบริการการศึกษา 3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เนื่องจาก
บุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ล าปาง มบีุคลากร 14 คน (เกษยีณอายุ 2 คน)  ท าให้
บุคลากรไม่เพียงพอ  ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องช่วยเหลืองานกันและมีความรู้สามารถ
ท างานแทนกันได้  โดยเฉพาะงานบริการห้องสมุดของ ศวน.มสธ.ล าปาง ซึ่งเปิด
ให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอด 7 วัน  จึงได้ท าการจัดการความรู้ 
(KM.) ปี 2562 เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อ
บริการการศึกษา (OPAC)”  เพื่อให้บุคลากรงานอ่ืนสามารถให้ค าแนะน าและบริการการ
สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ให้กบันักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ีมาใช้บริการห้องสมดุ
ได้  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของศวน.มสธ.ล าปาง 
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. (พ.ศ 2556 – 2560)  
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการการศึกษา และพฒันาเครือข่ายอย่างมี 
              ประสิทธิภาพ (อ้างอิง 3-1(6)) 
พันธกิจ  : บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (พ.ศ 2556 – 2560) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการให้บริการที่
สะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ   (อ้างอิง 3-1(7))  

- ศวน.มสธ.ลป 3-1(5) รายงานการประชุม 
  คณะท างานจดัการความรู้ ครั้งที่ 3/2562 
  วันที่ 3 เม.ย. 2562 วาระที่ 2 เรื่องก าหนดวัน 
  การฝึกอบรมการจัดการความรู ้ประจ าปี 2562 และ 
  Talent People 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(6) วิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 - ศวน.มสธ.ลป 3-1(7) แผนยทุธศาสตร ์
   ศุนย์วิทยพฒันา ระยะ 5 ปี  
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2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามที่ก าหนดใน ข้อ 1  
เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 

(OPAC)”  ตามมติทีป่ระชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 วาระที่ 2  เป็น
บุคลากรของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  จ านวน 9 คน (อา้งอิง 3-2(1)) และมีการ
จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  โดยเปน็บุคลากรศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 
ล าปาง ในต าแหน่งงานต่างๆ จ านวน 9 คน เพื่อน าความรู้ไปปรบัใช้ในการท างานและ
การให้บริการนักศึกษา (อ้างอิง 3-2(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-2(1) รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 
   วันที่ 15 มีนาคม 2562  วาระที่ 2  เรื่อง   
   การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-2(2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
  พัฒนาความรู้ประเด็นความรู้ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพือ่บริการการศึกษา (OPAC)”  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีกลุ่มเปา้หมาย 
คือ บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง จ านวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน (อ้างอิง 3-3(1)) 
2. ผู้มีประสบการณ์ตรงมาเปน็วทิยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 1 ราย คือ  
น.ส.รุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ  บรรณารักษ์  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 3-
3(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(1) ใบเซ็นชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการความรู้ของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(2) ภาพการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  
  ประจ าปี 2562 
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 3. มีเอกสารและPower point ประกอบการบรรยายของวิทยากร เร่ือง “ฝึกอบรมการ

ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC)”  เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
(อ้างอิง 3-3(3),(4)) 
4. มีการจดบันทึกประเดน็ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้   
กลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 3 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการจดบนัทึกรายละเอียด 
เนื้อหาการฝึกอบรมตามการสอนของวิทยากรและความเข้าใจของตนเอง และมา 
ประมวลผล (อ้างอิง 3-3(5)) 
5. มีการวัดประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง 
“ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 
(OPAC)”  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม และเป็นแนวทางการพฒันาการ
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด ร้อยละ 
97.60 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.88  (อ้างอิง 3-3(6)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(3) เอกสารประกอบการบรรยาย 
  การจัดการความรู้ เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น 
  ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา  
  (OPAC)”    
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(4) Power Point บรรยายการ 
  จัดการความรู้  เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น 
  ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา  
  (OPAC)”   
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(5) บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการ 
  ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(6) รายงานสรุปความพึงพอใจ 
  ผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge 

1.  มีการค้นคว้ารวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ   
     เช่น หนังสือ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น 

     ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC)”  จากบุคลากรใน 
     หน่วยงาน และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และเก็บข้อมูลไวท้ี่เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
     (อ้างอิง 3-4(1))   
2.   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของ 
     หน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง  
    “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 
      (OPAC)”  แจกบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเพื่อน าไปปรับใช้พัฒนางานให้บริการ 
     นักศึกษาและเปน็แนวปฏิบตัิที่ดี  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 (อ้างอิง 3-4(2)) 
3.   มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้  / แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการ 

      สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC)”  ผ่านเวบ็ไซต ์
     การจัดการความรู้  (KM.) ของหน่วยงาน (อ้างอิง 3-4(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(1) บรรณานุกรมการค้นคว้า 
  จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 2562  
  เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสบืค้นทรัพยากร 

  สารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC)”   - 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(2) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2562 เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น 
  ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา  
  (OPAC)”      
- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(3) เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
  (KM.) ของหน่วยงาน 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่ านมาที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
แ ล ะจ ากคว ามรู้  ทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit  

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน ปี 2562  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปาง  โดยจัดท าเป็นคู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 2562 
เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 
(OPAC)”    

- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(1) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2561 เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้น 
   ทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 
   (OPAC)”   
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    Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

(Good Practice)มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

แจกบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปางทุกคน  เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (อ้างอิง 
3-5(1))  

บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ทุกคนมีความรู้และสามารถให้บริการสืบค้น 

ทรัพยากสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC) โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
ล าปาง ได้ประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรศวน.ที่เข้าอบรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2562 เรื่อง “ฝึกอบรมการให้บรกิารสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา 

(OPAC)”  โดยให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้  น าความรูไ้ปใช้กบังาน
ประจ าในหน้าที่ จ านวน 9 คน  พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการน าความรูไ้ป
ใช้ในงานของตนเอง ในระดับมากที่สุด  ร้อยละ 98.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.90 (อ้างอิง 3-
5(2))  
        นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมฯ มีการน าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม เรื่อง
“ฝึกอบรมการให้บริการสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา (OPAC)”  
ของ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ล าปาง น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานการในงานบริการการ
สืบค้นสารสนเทศ Online ในห้องสมุด กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน  โดยเฉพาะ
นักศึกษา มสธ. ระดบับัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) โดยมีการประเมินความพึงพอใจผู้รบับริการ
การสืบค้น ตัง้แต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2562 ผู้เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ
สืบค้นของบุคลากร ในระดบัมากที่สุด  ร้อยละ 96.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.84 (อ้างอิง 3-
5(3))  

- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(2) สรุปแบบประเมินความ 
  พึงพอใจผู้เข้าอบรมการจัดการความรู้(KM.)  
  เร่ือง “ฝึกอบรมการให้บริการสบืค้นทรัพยากร 
  สารสนเทศ Online เพื่อบริการการศึกษา  
  (OPAC)”    
 - ศวน.มสธ.ลป. 3-5(3) สรุปแบบประเมนิ 
   ความพึงพอใจผู้รับบริการสืบคน้ทรัพยากร 
   สารสนเทศ Online ของศวน.มสธ.ล าปาง  
   ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2562     
- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(4) รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
  (KM.) ครั้งที่ 4 / 2562 
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       มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM.) ครั้งที่ 4 / 2562 
เพื่อสรุปผลการด าเนนิงานการจดัการความรู้ ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562  และใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน ปี 
2563 ต่อไป (อ้างอิง 3-5(4)) 

 

                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                          -  54   - 



 

 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
ผลกำรประเมิน : 

ปีงบประมำณ 2556 กำรบรรลุ
เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตัวบงชี้ท่ี 4 :  บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2562 (1ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนที่ไดร้ับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู้  ความสามารถด้าน

ต่างๆ ≥40 ช่ัวโมงต่อปีต่อคน(5 วันท าการและ 8

ช่ัวโมงต่อวัน) 
 

 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จ านวน 14 คน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจ า)   ได้รับการฝึกอบรม และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562  มีบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา จ านวน 12 คน  ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมมากกว่า 40 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 85.71 (อ้างอิง 5-1(1)(2))  

 วันท่ี 30-31 ต.ค. 2561 การฝึกอบรมการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ณัฐพร
,เนติ (อ้างอิง 5-1(3)) 

 วันท่ี  13 พย. 2561  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายด้านการพสัดุ  ณัฐพร,เนติ (อ้างอิง 5-1(4)) 

 วันท่ี 8-10 ธ.ค. 2561 ฝึกอบรมหลักสูตรการท าผลงานวิจยัจากงาน
ประจ า ณัฐพล (อ้างอิง 5-1(5)) 

 วันท่ี 12-14 ธ.ค. 2561 อบรมจิตอาสาช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วุฒิไกร 
(อ้างอิง 5-1(6)) 

 วันท่ี  26 ธ.ค.2561 ฝึกอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา
จังหวัดล าปาง  เนติ,วรีพร,สมควร,อรณี (อ้างอิง 5-1(7)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 4-1(1) ตารางสรุปการเข้ารับการ 
  อบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป. 4-1(2) หลักฐานการเข้ารับการ 
  อบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2562 
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ศวน.มสธ.ลป. 
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  วันท่ี 8 – 12 ม.ค. 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ(PULINET) 
รุ่งอรุณ  (อา้งอิง 5-1(8)) 

 วันท่ี 21 ก.พ.2562  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  ณัฐพร,รุง่อรุณ,ธีญาภรณ์ (อ้างอิง 5-1(9)) 

 วันท่ี 21–23 ก.พ. 2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการพสัดุ  เนติ (อ้างอิง 5-1(10)) 

 วันท่ี 29  เม.ย 2562 โครงการอบรมการจดัการความรู้(KM.) บุคลากร
ศวน.มสธ.ล าปาง ตัสมาริน,ณัฐพร,สุพจน์,วีรพร,ณัฐพล,ธีญาภรณ์,เนติ,
กิรณาภัค วุฒิไกร,รุ่งอรุณ  (อ้างอิง 5-1(11)) 

 วันท่ี  1-3 พ.ค. 2562 สัมมนานักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สุพจน์
,ณัฐพล (อ้างอิง 5-1(12))  

 วันท่ี 15-16 พ.ค. 2562  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ  ตสัมาริน,ณัฐพล   (อ้างอิง 5-1(13)) 

 วันท่ี 21-23 พ.ค. 2562 อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการท างานด้วย
ความคิดบวก ตสัมาริน , เนติ ,รุ่งอรุณ ,ณัฐพล ,วุฒิไกร ,สมควร , มาลี 
(อ้างอิง 5-1(14)) 

 วันท่ี 25-26 พ.ค. 2562 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
สุพจน์ วีรพร,เนติ,ณัฐพล,เฉลิมพล (อ้างอิง 5-1(15)) 
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  วันท่ี 23 – 24 ก.ค. 2562  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

บริการที่เป็นเลิศ บลุากรศวน.มสธ.ล าปาง จ านวน 15 คน (อ้างอิง 5-

1(16)) 

 ฝึกอบรมหลักสตูร Inforgraphic ด้วย Microsoft powerpoint 22 – 
23 ส.ค. 2562(อ้างอิง 5-1(17)) 

 ฝึกอบรมหลักสตูร IT 304 Advance Excel เพื่อการใช้งานขั้น

สูง 22 – 23 ส.ค. 2562(อ้างอิง 5-1(18)) 

 

         
 สูตรกำรค ำนวณ 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ≥40 ชั่วโมง/ปี จ านวน 12 คน   x  100  =   ร้อยละ 85.71 

                  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 14 (ข้าราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้างประจ า ) 



 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา   ≥  40 ชั่วโมง/ป ี 12 คน 
-  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 14 คน 

 
 
 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2558 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 85.71  

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน   
 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2562 (1ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ 
   ท างานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง 
   อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รบัความ 
   เห็นชอบจากผูบ้ริหารหน่วยงาน 

-   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาชมีการจัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ(สมาชิก
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา) เพื่อสนับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัยและสนับสนนุ
กิจกรรมชมรมนักศึกษา โดยให้สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 
10 ศูนย์ฯดูแลกิจกรรมชมรมบัณฑิตจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมนกัศึกษา มสธ.ในพื้นทีท่ี่
รับผิดชอบ เชน่ ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.ล าปาง ดูแล 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ 
ล าปาง ล าพนู แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่และแมฮ่่องสอน  แต่ปัจจบุัน
ชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศได้ยุบและล้มเลิกไปเกือบทั้งหมด   
-   มหาวิทยาลยัแจ้งให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ ฟืน้ฟูจดัตั้งชมรมบัณฑิตแต่ละ
จังหวัดในพื้นที่ใหม่  โดยเฉพาะจังหวัดเป็นที่ตั้งศนูย์วิทยพัฒนา โดยมีการประชุม
เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. วันที่ 27 ตุลาคม 2561 (อ้างอิง 5-1(1)) เพื่อให้ชมรม
บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และสง่เสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อช่วยลด
การลาออกกลางคันของนักศึกษา(Drop Out)  ดังนั้นผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา 
มสธ. 10 ศูนย์  จึงได้มีการประชุมวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน โดยมีรองอธิการบดฝีา่ยบริการวิชาการและพันธกิจสมัพันธ์กับชุมชนเป็น
ประธาน ดังนี ้
      คร้ังที่ 1  มีการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนาสัญจร  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อ    
วันที่  9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่ วาระที่ 1.2   

- ศวน.มสธ.ลป.5-1(1)  การประชุมเครือข่าย 
  ปฏิบัติการ มสธ. วนัที่ 27 ตุลาคม 2561  
 
- ศวน.มสธ.ลป.5-1(2) รายงานการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา(สัญจร) ครั้งที่  
  1/2562  วันที่ 9 พ.ย. 2561 ณ วิทยาลยัชุมชน 
  แพร่ วาระที่ 1.2 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 เร่ือง สรุปสถานะของชมรมบัณฑิต มสธ.  โดยมหาวิทยาลัยฯให้ ศูนย์วิทยพัฒนา 10 

ศูนย์ ฟื้นฟชูมรมบัณฑติ  โดยเนน้ชมรมบัณฑิตที่เปน็ที่ตั้ง ของศนูย์วิทยพฒันา มสธ.  
เป็นอันดับแรก และให้เป็นการปรับปรุงกระบวนงานของศูนย์วทิยพัฒนา(Plus 2) 
ประจ าปี 2562  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวชิาการและพนัธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  
เป็นประธานการประชุม (อ้างอิง 5-1(2))    

 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวัง 
   ของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ 
   ส าคัญ/กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ 
   ที่จะปรับปรุงตาม ข้อ 1 

 คร้ังที่ 2  มีการการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา  คร้ังที ่2/2562 เม่ือวันที่ 23 
มกราคม 2562  วาระที่ 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาความส าเร็จ มาตรการ/กิจกรรม
การปรับปรุงกระบวนการ/การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ปงีบประมาณ 2562  ซึ่ง
กองแผนงานก าหนดให้จัดท า Plus 2 โดยศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  ได้เสนอ
หัวข้อ การจัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดล าปาง (อ้างอิง5-2(1))   
           มีการออกแบบการปรับปรุงกระบวนงาน/การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ด าเนินงานการจัดตั้งชมรมบัณฑติ มสธ.จังหวัดล าปาง เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กบัชุมชน  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  เพื่อน าเสนอที่
ประชุมประสานนโยบาย (อ้างอิง 5-2(2)) 
       กระบวนกำรหลัก (Core Process)  คือ การจัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัด 
               ล าปาง        

- ศวน.มสธ.ลป.5-2(1) รายงานการประชุม 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา(ระบบLink) ครั้งที่  
  2/2562 วันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 4.1 
 
- ศวน.มสธ.ลป.5-2(2)  บนัทึกขออนุมัติการ 
  ออกแบบการปรับปรุงกระบวนงาน/การเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานการจัดตั้ง 
  ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดล าปาง ของศูนย์วทิย 
  พัฒนา 
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ศวน.มสธ.ลป. 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

  กระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) 
S1  การประชุมร่วมบัณฑิต มสธ. จังหวัดล าปาง ชมรมนักศึกษา มสธ.  
     ล าปาง และศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
S2  แผนการด าเนนิงานชมรมบณัฑิตและชมรมนักศึกษา  

              S3  มีการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของ มสธ. ร่วมกันระหว่าง ชมรม 
                    มสธ. ล าปาง ชมรมบัณฑิตล าปาง และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
              S4  มีการสรุปผลการด าเนินงาน และความพึงพอใจ 

 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่ส าคัญ
ตามข้อ 1 และได้รับความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล 

- มีการออกแบบการปรับปรุงกระบวนงาน/การเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการ
ด าเนินงานการจัดตั้งชมรมบัณฑติ มสธ.จังหวัดล าปาง  (Flow Chart) (อ้างอิง 
 5-3(1))  
 1.  มีการประชุมบัณฑิตจังหวัดล าปาง  เพื่อจัดตั้งชมรมบัณฑิตและแต่งตั้ง   
     คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เสนอรองอธิการบดีในก ากับ 
 2. มีแผนการด าเนินงาน/กิจกรรมของชมรมบัณฑิต ร่วมกับชมรมนักศึกษาอย่างน้อย  
    ปีละ 2 กิจกรรม/ปี  

- ศวน.มสธ.ลป.5-3(1) Flow Chart ขั้นตอน 
   การปรับปรุงกระบวนงานการจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
   มสธ. จังหวัดล าปาง  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

    3. มีกิจกรรมชมรมบัณฑิตร่วมกับชมรมบักศึกษา ปี 2562 อย่างน้อย 1 โครงการ/ป ี
   4. มีการวัดความพึงพอใจผู้เข้าร่วมชมรมบัณฑิตและชมรมนักศึกษา 
   5. มีการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในรอบปี 
      ถัดไป 
มีกำรน ำกระบวนกำรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เสนอมหาวิทยาลยัโดย 
   ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ยบริการวชิาการและพันธกิจสัมพนัธ์กับ 
   ชุมชนที่ก ากับดูแลและทีป่ระชุมประสานนโยบาย (อ้างอิง 5-3(2))  

- ศวน.มสธ.ลป.5-3(2) การอนมุัติการปรับปรุง 
  กระบวนงาน Plus1และ Plus 2 จาก 
  คณะกรรมการประสานนโยบาย 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรบัปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัต ิ

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ได้น าการปรับปรุงกระบวนการตาม ข้อ 3 ไปปฎบิัติ   
ดังนี ้
   1. มีการประชุมบัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. คร้ังที่ 1 เพื่อการวางแผน 
      งานร่วมกัน เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดล าปาง  
      (อ้างอิง 5-4(1))มีการตั้ง Line กลุ่มชมรมบัณฑิตเพื่อประสานงาน (อ้างอิง  
     5-4(2))) 
   2. มีการประชุมจัดตั้งชมรมบณัฑิต มสธ. คร้ังที่ 2 อย่างเปน็ทางการ  เมื่อวันที่ 20 
      เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง (รายชื่อกรรมการ 
      ชมรมบัณฑิตอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการ) (อ้างอิง  
      5-4(3)(4)) 
      

- ศวน.มสธ.ลป.5-4(1) ภาพการประชุมบัณฑิต  
  มสธ.จังหวัดล าปาง เพื่อจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(2) line กลุ่มชมรมบัณฑิต 
  มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(3) หนังสือขออนุมัติจัดตั้ง 
  ชมรมบัณฑิต มสธ.ล าปางและรายชื่อ 
  คณะกรรมการบริหารงานชมรมบัณฑิต มสธ. 
  จังหวัดล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(4) ภาพการประชุมร่วมชมรม 
   นักศึกษา ชมรมบัณฑิต  เพื่อจัดท าแผนกิจกรรม 
   ปี 2562 -2563 วันที่ 28 เม.ย. 2562 

 
                                                                                                
                                                                                                        - 63    - 



 

 
ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
    3. มีประชุมการวางแผนการด าเนินงานชมรมบัณฑิตร่วมกับชมรมนักศึกษา  เมื่อ 

      วันที่ 28 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
       (อ้างอิง 5-4(5)) 
   4. มีการจัดกิจกรรมชมรมบัณฑิตร่วมกับชมรมนักศึกษา  ในโครงการจิตอาสา มสธ. 
      ร่วมท าความดี  สร้างห้องน้ าให้โรงเรียนเด็กเล็กบ้านเวียงหนองล่อง เมื่อวันที่ 4  
      สิงหาคม 2562  (อ้างอิง 5-4(6)) 
   5. มีการประเมินความพึงพอใจการปรับกระบวนงานและการจัดกิจกรรมชมรม 
      นักศึกษาร่วมกันชมรมบณัฑิตและชมรมนักศึกษา ในการจดัตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. 
      ล าปางและมีกิจกรรมร่วมกัน(อ้างอิง 5-4(7)(8))   
    
 

- ศวน.มสธ.ลป.5-4(5) แผนกิจกรรมชมรม 
  นักศึกษา และชมรมบัณฑติ ป ี2562-2563 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(6) ภาพกิจกรรมชมรม 
  นักศึกษาร่วมกับชมรมบณัฑิตในโครงการจิต 
  อาสา มสธ.  ร่วมท าความดี  สร้างห้องน้ าให้ 
  โรงเรียนเด็กเล็กบ้านเวียงหนองล่อง เมื่อวันที่ 4 
  สิงหาคม 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(7) สรปุแบบประเมินความพงึ 
  พอใจชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิตในการ 
  ปรับกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(8)  แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจการจัดตั้งชมรมบัณฑติ มสธ.ล าปาง 
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ศวน.มสธ.ลป. 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เชน่ มีการเปรียบเทียบกระบวนงานเก่า
กับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนนิงานตาม  
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่)  และ 
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในรอบปี 
ถัดไป 

-  มีการจัดท าการ Flowchart ขั้นตอนการปรับกระบวนงาน (อ้างอิง 5-5(1)) และ 
   Flowchart เปรียบเทียบกระบวนงานเก่า และกระบวนงานใหม่ (อ้างอิง 5-5(2))  

กระบวนการเก่า กระบวนการใหม่ 
1.จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี โดยศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง + ชมรม 
   นักศึกษา 

1.จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี โดยศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง + ชมรม 
   นักศึกษา + ชมรมบัณฑติ 

2.จัดกิจกรรมโดยชมรมนักศึกษา 2.จัดกิจกรรมร่วม ชมรมนักศึกษา +  
   ชมรมบัณฑิต 

3. สรุปกิจกรรมประจ าปีรายงาน 
    มหาวิทยาลยั 

3. การสนับสนุนดา้นการด าเนนิงาน +  
   การเงินของชมรมบัณฑิต 

3. สรุปกิจกรรมประจ าปีรายงาน 
   มหาวิทยาลยั 

4. ให้ค าปรึกษาแนะน าการเรียนรุ่นน้อง 

 5. สนับสนุนโครงการส่งเสริม 
   ความส าเร็จของนักศึกษา 

 6. สรุปกิจกรรมประจ าปีร่วมกัน  
   รายงานมหาวิทยาลัยและสมาคม 
   สุโขทัยธรรมาธิราช  

- ศวน.มสธ.ลป.5-5(1) Flowchart ขั้นตอนการ 
  ปรับกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-5(2) Flowchart เปรียบเทียบ 
  กระบวนงานเก่า และกระบวนงานใหม่ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
4 สิงหาคม 2562  เพื่อสรุปผลการปรับกระบวนงานการจัดตัง้ชมรมบัณฑิต มสธ.
ล าปาง ปี 2562 (อ้างอิง 5-5(3)) 
ประโยชน์ของกำรจดัตั้งชมรมบัณฑิต 
1. บัณฑิตกลับมามีส่วนร่วมในกจิกรรมที่ท าคุณประโยชน์ให้กับ มสธ. 
2. กระชับความสัมพนัธ์ระหว่างชมรมบัณฑิตและชมรมนักศึกษา สร้างความสามัคคี 
3. ชมรมบัณฑิตให้ค าปรึกษา แนะน า และสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน การเงิน ฯลฯ 
ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วง 
4. เป็นวิทยากร โครงการพี่ชว่ยน้อง โครงการส่งเสริมความส าเร็จของนักศึกษา  
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ฯลฯ 
-  มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน Plus 2 การปรับกระบวนงานจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
มสธ. ล าปาง  ไปยงัรองอธิการบดีฝ่ายบรริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ที่
ก ากับดูแลศูนย์วทิยพัฒนา 
 

- ศวน.มสธ.ลป.5-5(3) รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
  ล าปางเพื่อสรุปผลการปรบักระบวนงาน  วันที่ 4  
  ส.ค. 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.5-5(4) บนัทึกรายงานผลการ 
  ปฏิบัติงาน Plus 2 การปรับกระบวนงานจัดตั้ง 
  ชมรมบัณฑิต มสธ. ล าปาง  ไปยังรองอธิการบด ี
  ฝ่ายบริการวชิาการและพนัธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
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เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณไีม่มีการด าเนินการใดๆ หรือ 

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 
 

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 6 :  ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน    ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางมกีารปรับกระบวนงานการจัดตัง้ชมรมบัณฑิต มสธ.
ล าปาง และได้รบัความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวชิาการและพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน และคณะกรรมการประสานนโยบาย ภายหลงัการปรับกระบวนงาน
มีการส ารวจความพงึพอใจการจัดตั้งชมรมบัณฑิต  จากนักศึกษาและบัณฑิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  37 คน  มี
ความพึงพอใจการปรับกระบวนงานการการจัดตั้งชมรมบัณฑิต ในระดับมากทีสุ่ด  
ค่าเฉลี่ย 4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.80 (อ้างอิง 6-1(1)(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.6-1(1) สรุปประเมินความพึง 
  พอใจการปรับกระบวนงานจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
   ปี 2562 
- ศวน.มสธ.ลป.6-1(2) แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจการปรับกระบวนงานจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
  มสธ.ล าปาง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 

- คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง                 4.69 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

4.69 
ผลการด าเนินงาน 4.69 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 7  :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน   
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2561 (1ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร 
   สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ 
   ความส าคัญ เร่ืองการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาภายในของหน่วยงาน 

-    ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ให้ความส าคัญกับการเตรียม 
     ความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561-62 ประกอบด้วยกรรมการภายในและ 
     ภายนอกและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
     ล าปาง ประจ าปี 2561-62  โดยมีผู้อ านวยการเป็นประธานก าหนดนโยบาย 
     ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง  
     7-1(1)(2)) 
-    มีการน าข้อชี้แนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
     การอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 7-1(3)) มาจัดท าแผนยกระดับการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาประจ าป ี2561 โดยปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 1 ของรายงานการ 
     ประเมินตนเองของ ศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 7-1(4)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าปี 2561-62 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาระดับหน่วยงานสนบัสนนุ ปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(3) ผลการประเมินรายตวั 
   บ่งชี้ของส านักงานการอุดมศกึษา ปี 2560 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(4) แผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 
 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการ 
   ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
   ภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  
  1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
     และการประเมินคุณภาพ   
 

-    คณะท างานการประกันคุณภาพศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีการด าเนนิงาน 
     ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการประชมุคณะท างานประกัน 
     คุณภาพการศึกษา  คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อผล 
     การประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 และก าหนดผู้รับผดิชอบการจัดท ารายงาน 
     การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภาพการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้  
     ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 7-2(1)) ได้แก ่

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(1) รายงานการประชุม 
   คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ครั้งที่ 1/2561 
   วันที่ 27 ส.ค. 2562  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

2) การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
    (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า 
    หน่วยงานและมหาวทิยาลัย  ตามก าหนด 
    เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงาน 
    ข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
    CHE QA Online ส าหรับหน่วยงาน 
    สนับสนนุ 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1    ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    (ผอ.+งานอ านวยการ) 
   ตัวบ่งชีท้ี่ 3    การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (งานส่งเสริมฯ ธีญาภรณ์) 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4    บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (งานอ านวยการ) 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน  
                      (งานส่งเสริมฯ ตัสมาริน  สุพจน์)    
     ตัวบ่งชี้ที่ 6    ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานส่งเสริมฯ 
                      ณัฐพล) 
     ตัวบ่งชี้ที่ 7   การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (3 งาน)   
- มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ติดตามการด าเนินการ และประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปจัจุบนั ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายในของ สกอ. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
  สนับสนนุ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2561  
  (อ้างอิง 7-2(2)) 
- มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ของ 
  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  เพื่อพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
  2561 ร่วมกัน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ศวน.มสธ.ล าปาง  
  (อ้างอิง 7-2(3)(4)) 
   

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(2) คู่มือประกันคุณภาพ 
   การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 
   การศึกษา 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(3) รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก ของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 7-2(4)  ภาพการประชุม 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก ของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง 
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 - มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปี 2561  เสนอต่อคณะกรรมการ 
  ประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด และมีการ 
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีข้อมูลครบถ้วนและหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน 
  ในระบบ CHE QA Online (อา้งอิง 7-2(4)(5)) และมีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่ 
  เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง 
  (อ้างอิง 7-2(6)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(4) รายงานการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(5) CHE QA Online 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(6) เว็ปไซต์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ของศวน.มสธ.ล าปาง 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท า 
   แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
   หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร ์
   และ/หรือแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของ 
   หน่วยงาน  

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง มีการน าผลน าผลการประเมินคณุภาพไปปรับปรุงการ 
  ด าเนินงาน  โดยจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของหนว่ยงาน (แผนยกระดับการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง) ป ี2560 (อ้างอิง 7-3(1))  
  และมีการพัฒนาเชื่อมโยงแผนยุทธศาตร์ มสธ 20 ปี สู่แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี  
  2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง(อ้างอิง 7-3(2)(3)) เชน่ 
        ย.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนใหม่ที่ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล 
          ย2   ร้อยละของผู้เรียนใหม่ในหลักสูตร Non-degree และหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหมด  
จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตร และผู้เรียนหลักสูตร Non-degree 
          ย3  จ านวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(1) แผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561  
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(2) แผนยุทธศาสตร์ 20  
   ปี มสธ.  
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(3) เป้าประสงค ์
   ยุทธศาสตร์ 20 ปี มสธ. 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(4) แผนปฎิบัติราชการ 
   ประจ าปี 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(5) รายงานการประชุม 
   บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง คร้ังที่3/2562 การ 
   น าแผนไปปฏบิัติ 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(6) บันทกึลงนาม 
  รับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) 
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           ย4  ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ ต่อการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
          ย5  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก และร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ย6  ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน (การกระจายอ านาจ / การปรับลดภารกิจที่ไม่
ส าคัญ / การปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน) 
          ย7  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล 
- มีการลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี 2562 (อ้างอิง 7-3(6))และมีการ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยสิน้ปีงบประมาณ 2562 
(อ้างอิง 7-3(7)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(7) รายงานผลการปฏบิัต ิ
   ราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
   (e-Performance) รอบ 6 เดือน 9 เดือน  
   และ 12 เดือน 
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4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภายใน มาปรับปรุงการท างาน 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560  
     ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 
     ส านักงานการอุดมศึกษา ป ี2560 มาจัดท าแผนยกระดบัการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา ปี 2561  เพื่อปรับปรุงการท างาน  เชน่ (อ้างอิง 7-4(1)) 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1 
       - ปรับเนื้อหาเกณฑ์ให้ตรงกับคู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2561 
       - ชื่อหลักฐานและเอกสารที่แนบไม่ตรงกัน 
       แนวทำงแก้ไข  ปี 2561 ปรับเนื้อหาเกณฑ์ให้ตรงกับคู่มือการประกันคุณภาพ ปี  
       2561 และน าเสนอผลการด าเนินงานในแตล่ะเกณฑ์ที่ตรงประเด็นอย่างชัดเจน  
       ตรงกับหลักฐาน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 6  
      - ในการน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจผู้รบับริการ  ควรใช้ผลจากค่าเฉลี่ย 
        ของผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการในตัวบ่งชี้ที่ 5  
     แนวทำงแก้ไข  ปี 2561 น าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  ตาม 
        เกณฑ์ตัวบ่งชีท้ี่ 5 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์วิทยพัฒนา(พ.ศ. 2556 - 2560) หมดก าหนดแล้ว  
กองแผนงานยังไม่มีการท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ มสธ. ใหม่  แต่กองแผนงานได้
น าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มาใช้  ดังนั้นศูนย์จะด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ มสธ. 

- ศวน.มสธ.ลป. 7-4(1) แผนยกระดับการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
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5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  
   และมีกิจกรรมร่วมกัน  โดยมีการสรุปบท 
   เรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นที่สามารถ 
   น าไปใชป้ระโยชน์ 
 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย 
  ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายในและฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ 
  (Best Service)  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
  ร่วมกันระหว่าง 

 ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.สโุขทัย  

 ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครสวรรค์   

 ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง 

  โดยมีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพแบบ  
  PDCA  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา  เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 7-5(1),(2),(3))  
- มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร  
  รองศาสตราจารย์ ดร.พร  ศรียมก (อ้างอิง 7-5(4))   
 

- ศวน.มสธ.ลป.7-5(1) โครงการสัมมนาประกัน 
  คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายใน ปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(2) ภาพกจิกรรมโครงการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(3) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ประกันคุณภาพ 61 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(4) การน าเสนอการประกัน 
  คุณภาพ รศ.ดร.พร  ศรียมก 
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 - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จาก 
  การฝึกอบรมและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 และการปฏิบัติงานประจ า โดยได้มีการสรุป 
  ความรู้/แนวปฏบิัติที่ดี (Good Practice) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถ 
  น าไปใชป้ระโยชน์  ดงันี ้
      1. ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2. บทบาทของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนากับการประกันคุณภาพการศึกษาโดย 
          PDCA           
      3. อบรมการบริการที่เป็นเลิศ (Best service) 
- มีการวัดความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.61  คิดเป็นร้อยละ 92.20 
  (อ้างอิง 7-5(5)) 
- มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และการน ามาใชป้ระโยชน์ของ 
  ผู้เข้ารับการอบบรม (อ้างอิง 7-5(6))   
- มีการรายงานสรุปผลการด าเนนิงานอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะความรู้ด้านการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็น 
  รูปเล่ม (อ้างอิง 7-5(7))-  
- ศูนย์วิทยพัฒนามีการจัดท า Website การประกันคุณภาพประจ าปี 2561  โดยน า 
  เนื้อหาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 ขึ้น  Website เพื่อการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก (อ้างอิง 7-5(8)) 

- ศวน.มสธ.ลป.7-5(5) สรุปผลความพึงพอใจ 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(6) สรุปผลการแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ร่วมกัน  และการน ามาใช้ประโยชน์ของ 
  นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบบรม 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(7) เล่มรายงานสรุปโครงการ 
  ประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายใน  
  ภายนอก   
-  ศวน.มสธ. 7-5(8)  Website การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2561 
 

 
-  75   - 



 

 
 
 เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณไีม่มีการด าเนินการ

ใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 ผลกำรประเมิน    :           
ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย 
คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน 

 

  ในปีการศึกษา 2561  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติม
ตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
  

 ตำรำงสรุปกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ (ส.1) 
ตำรำง ส.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1. การน าองค์กร 5 5.00 
2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 4 4.00 
3. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5.00 
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85.71 5.00 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5 5.00 
6. ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 4.69 4.69 
7. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

                              เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  4.81 
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กำรวิเครำะห์จุดออ่น จดุแข็ง และทิศทำงในอนำคต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1   กระบวนกำร 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัวก าหนดผลงาน 
   และการด าเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
3. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(Strategy Map) พ.ศ. 2561 - 2565 ของศวน. มสธ.   
   ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติเดียวกัน  
4. ผู้บริหารส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆให้บุคลากร 
   เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเน้นให้เห็นจุดอ่อน/ปัญหาที่ควรพัฒนาให้ 
   การท างานมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการประเมินและสรรหาผู้บริหารด้วย 
2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเน้นการ 
   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 
3. ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือให้มี  ภารกิจ  ตัวชี้วัด และ เป้าหมาย 
   ที่คล้ายคลึงกันและสามารถวัดได้ในมาตรฐานเดียวกัน 
4. ควรมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)  เป็นแผน 
   ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
 

นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 
1. มี Website เผยแพร่ วิสัยทัศน์  ภารกิจ และ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ 
    หน่วยงาน 

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

.......................................................................................................................  
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

  

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

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  

 จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  
1.   มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินการประกัน 
     คุณภาพร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ท าให้ศูนย์ฯมีความเชื่อมั่นใน 
     การปฏิบัติงานและเก็บผลงานมากยิ่งขึ้น 
2.   มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ เช่น Website 
     เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
3.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ทุกครั้งก่อนและหลังการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา เพื่อประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข 
4.   ควรมีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯทุกปี   เป็นการสร้าง 
     เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  
ควรมีการแต่งตั้งกรรมการภายนอกร่วมทุกปี  และควรเป็นกรรมการที่ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา มสธ.แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง 
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ศวน.มสธ.ลป. 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ 
    องค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  ท าให้แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมองค์ประกอบ  ท าให้ 
    เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
2. ควรปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
   ทุกองค์ประกอบ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน  

1.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรแจ้งองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจนแก่ 
 หน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2.1  ปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปีงบประมาณ และ มี 
       การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

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

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