
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา  2555 

(1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
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 การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา  ถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ยะลา   เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ยะลาได้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ .  ยะลา  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30  มิถุนายน 
2556   พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามรายมาตรฐาน  ดังนี้  
 

              องค์ประกอบที่   1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1   กระบวนการพฒันาแผน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 

   องค์ประกอบที่   3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

              องค์ประกอบที่   7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผูน้ าของสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบนั 

                                 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ 
                                 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

    ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 (สมศ.)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   
  องค์ประกอบที่   9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

        ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน / คณะท างานประกันคุณภาพภายในศนูย์วิทยพฒันา  มสธ.ยะลา   และบุคลากรของศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.ยะลาทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพของการบริหารจัดการ  การด าเนนิงาน และการให้บริการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี ้จนท าให้การด าเนนิงานส าเร็จลุล่วงเปน็อย่างดี  

 

ลงนาม..................................................................... 
(นายวชัรพงษ์  ธงพุดซา) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 



 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน 
  ศูนย์วิทยพฒันา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ยะลา 
 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
   6/1     หมู่ที่  6     ต าบลพร่อน     อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา     95000 
 
 1.3 ประวัติความเป็นมา 
       ศูนย์วิทยพฒันา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวทิยาลยัที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อท าหน้าที่สนับสนนุการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 6 ถนนท่าสาป-ล าใหม่ ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่จ านวน 16 ไร่ 1 งาน ซึง่ได้รับบริจาคจากบริษัทเอกชนใน
ท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน 29,924,339 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนสี่พันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จากงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี 2539 
                มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศจัดตั้งศูนย์วทิยพัฒนา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 (เดิมชื่อว่า ศูนย์วิทยพฒันาบริการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดยะลา)เมื่ออาคารศูนย์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2541  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ได้เปิดด าเนนิการให้บริการนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามบทบาทในภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจดัตั้ง โดยดูแลรบัผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตาน ี
นราธิวาส สงขลา และสตลู   และศูนย์วทิยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการนักศึกษาเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ พัทลุง  
และ ตรัง   ตามประกาศมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    เรือ่ง จัดสายงานและก าหนดเขตพื้นที่รับผดิชอบของศูนย์วทิยพฒันา  ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551  โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2550  เป็นตน้ไป 
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพนูวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ 



 

 
วิสัยทัศน์ 

        มุ่งสู่ความเปน็เลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา  ประชาชน  และสร้างเครือข่ายการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 

1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. 
3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
วัตถุประสงค ์

           1.  รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           2.  บริการวิชาการ / วชิาชพี  แก่นักศึกษาและประชาชน 
           3.  บริการการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
           4.  อนุรักษ์  ส่งเสริมและน านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3. โครงสร้างการบริหารงาน  
 3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์ 



 

  
  
 
 
 
 
 
          ที่มา : การวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการโครงสร้าง และอัตราก าลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. งานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช กันยายน 2550 
 
 
 
 
 

3.2 ผู้บริหาร 
  ในปีการศึกษา 2555  ผู้บริหารศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.ยะลา   ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ – สกุล 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.ยะลา นายไพศาล     อันตรเสน 
หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ นางสาวกัญญช์ิสา  กานต์เนติพงศ์ 
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นายวชัรพงษ์   ธงพุดซา 
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการการศึกษา นางสาวบุณยนชุ   วุน่สน 

 

หัวหน้างานส่งเสริมและ
บริการการการศึกษา 

 

หัวหน้างานบริการสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา 

 

หัวหน้างานอ านวยการ
และธุรการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2555  มีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้ 
4.1 บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

                หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ -            2 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 5 5 
พนักงานชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ - - - 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ - - - 



 

ลูกจ้างประจ า - - - 
- ลูกจ้างประจ างบประมาณแผน่ดิน - - - 
- ลูกจ้างประจ างบประมาณเงนิรายได้ - - - 
- ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว    
- ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน (เงนิรายได้) - 8 8 
- ลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน) - - - 

รวม - 15 15 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ 1 กรกฎาคม  2555 

 
 
 
 

5. งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

            หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได ้

งบบุคลากร 774,300.00 
งบด าเนนิงาน 2,620,800.00 
งบลงทุน 277,500.00 
งบเงินอุดหนุน 49,000.00 
งบรายจา่ยอื่น 236,000.00 

รวมทั้งสิ้น 3,957,600.00 



 

ที่มา : กองแผนงาน  
 
6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ท าหน้าที่ก าหนดนโนบายการด าเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ และ
มหาวิทยาลัย เม่ือสิ้นการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจัดท ารายงานส าหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.  
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวม 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบง่ชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับตอ่การประเมินคุณภาพภายนอก 



 

1.7  แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
ข้อเสนอแนะของ                                                               

คณะกรรมการประเมิน 
โครงการ /กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารหลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังมีความสับสนระหว่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ของหน่วยงานกับแผนยุทธศาสตรก์ารบริการ 

 
 
 
 
1. ศูนย์ฯ มีการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ซึ่งจะครอบคลุม
ทุกภารกิจของศูนย์ฯ  และแผนยทุธศาสตร์การ
บริการการ จะเน้นให้บริการเป็นแผนเฉพาะกิจเน้น
เรื่องการให้บริการของศูนย์ฯ 

 
 
 

 
ปีงบประมาณ  2555 

 
 

 
 
 
 

- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี 

- แผนยุทธศาสตร์การ
บริการ 

2. ไม่พบหลักฐานการก าหนดจุดเน้น/จุดเด่นที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

2. ศูนย์ฯ ได้แนบหลักฐานการก าหนดจุดเน้น/
จุดเด่นทีผ่่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 

ปีงบประมาณ  2555 
 

- จุดเน้น/จุดเด่นที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล 

3.  รูปแบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของ 
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการตามจุดเน้น/
จุดเด่นไม่เป็นมาตรฐาน และขาดความน่าเชื่อถือ 

3. ควรจัดท ารายงานการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการตามจุดเน้น/
จุดเด่นใหเ้ป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และสามารถท่ีจะ
ใช้อ้างอิงและเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ในการประเมินควร
ประเมินโดยใช้ระบบคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

 
ปีงบประมาณ  2555 

 
 

- งานส่งเสรมิและบริการ
การศึกษา 

4. รูปแบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่เป็นมาตรฐาน และขาดความน่าเช่ือถือ 

4.ควรจัดท ารายงานการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน น่าเช่ือถือ และสามารถ
ที่จะใช้อ้างอิงและเผยแพรไ่ด ้

ปีงบประมาณ  2555 
 

- งานส่งเสรมิและบริการ
การศึกษา 



 

หมายเหต ุ - ให้น าผลการประเมินตัวบ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน  หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคญัมาก าหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา
หน่วยงานตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
           การประเมินตนเองของส านัก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   ยะลา  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555   เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง 
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2555  (1 กรกฎาคม 2555-30 มิถุนายน 2556)  และข้อมูลด้าน



 

การบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวก
ต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 
 
          ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน   
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลาได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
การประชุมคร้ังที ่6/2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกลา่ว
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดไว้วา่ “มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเปน็
มหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุง่พัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวทิยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ต่อสาหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสงัคมด้วยการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผูเ้รียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้น
เรียนตามปกติ”  และพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเด่น 
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลยัมีโครงสร้างหลักสตูรแบบชุดวชิา” 
 
 
 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(1) 
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ยะลา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554 – 
2558) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-1(2) 
รายงานการประชุมของผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่6/2554 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ระเบียบ
วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ ข้อ 5.5 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุท ธ์ จ าก

ผู้บริหารหน่วยงานไปสู่บุ คลากร
ภายในหน่วยงาน 

       มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา สู่บุคลากรทุกคน โดยมีการประชุมบุคลากรศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ครั้งที่ 11/2554  วันที่ 19 ธันวาคม 2556  

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-2(1) 
การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 
11/2554  วันที่ 19 ธันวาคม 2554 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานด้านการ
สนับสนุน 

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกระบวนการของ 
Balance Scorcard ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องพันธกิจของหน่วยงาน 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(1) 
    แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
     ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 
ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-3(2) 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
    2555 

 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

การประจ าปี และค่าเป้าหมายของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับ
ปรับปรุง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนดโครงการยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับ
ปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา โดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อติดตามความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้ 

 
 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(1) 
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา  

     มสธ. ยะลาระยะ 5 ปี 
     (พ.ศ.2554-2558) 
ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(2) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-4(3) 

รายงานการประชุมศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 19 
ธันวาคม 2554 ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา เร่ืองที่ 2 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามข้อ 3 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1.       ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 2555 
2.       ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2555 
 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(1) 
    รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
    ประจ าปีงบประมาณ 2555  
    (e-Performance) รอบ 12  เดือน 
ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(2) 

รายงานผลตัวชี้วัด และข้อมูลการ
ด า เนินงานประจ าปี งบประมาณ 
2555 (AE 04 และ AE 06) 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-5(3) 
    ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2555  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จ านวน 3 ครั้ง โดยการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไว้
เป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ทั้งนี้ มี
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล ดังนี้ 
  รอบ 6  เดือน เม่ือวันที่ 26  มีนาคม 2555  

 รอบ 9  เดือน เม่ือวันที่ 27  มิถุนายน 2555  
 รอบ 12 เดือน เม่ือวันที่ 25  กันยายน 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-6(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 155        
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เร่ือง 

     แจ้งก าหนดปฏิทินการรายงาน   
     ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค า  
     รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
     งบประมาณพ.ศ.2555 
     ระดับหน่วยงาน รอบ 6,9,12 เดอืน 

 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

             รอบ 6 เดือน เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
             รอบ 9 เดือน เม่ือวันที่  27 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 รอบ 12 เดือน เม่ือวันที่  25 กันยายน 2555 

 

ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-6(2) 
      หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 213            
      ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  เร่ือง             
      การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า               
      การปฏิบัติราชการประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับ 
      หน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-6(3) 
      หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 608            
      ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555  เร่ือง             
      การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า               
      การปฏิบัติราชการประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับ 
      หน่วยงาน รอบ 9 เดือน 
ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-6(4) 
      หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 940           
      ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555  เร่ือง             
      การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า               
      การปฏิบัติราชการประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับ 
      หน่วยงาน รอบ 12 เดือน 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

 
ศวน. มสธ. ยะลา  1.1-6(4) 
      รายงานผลการด าเนินงานตามค า 
      รับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
      งบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน   
     ผ่านระบบ e-Performance  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

     เมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จึงได้
มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี)  และ
รายงานต่อผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในการประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 
 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(1) 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เร่ืองที่ 1.10 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(2) 
บั น ทึ ก ข อ ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ในรอบปี 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-7(3) 
    บันทึกเชิญประชุมผู้อ านวยการ 
     ศูนย์วิทยพฒันา ครั้งที่ 7/2555 ลง 
     วันที่ 18 ธันวาคม 2555 
 
 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ไปปรับปรุงเป็น
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
      จากสรุปรายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2555 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 เรื่อง การประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งกองแผนงานได้มีบันทึกเวียน (ร่าง) "ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน" โดยมีตัวชี้วัดกลาง 1 ตัว 
คือ ตัวที่ ก 3 : ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้หน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงานครบถ้วน ส าเร็จและบรรลุผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2556 รวมทั้งบรรลุเกณฑ์ ข้อที่ 7 ของตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 ไปพร้อมกันฝ่าย
วางแผนและพัฒนาระบบ จึงให้ด าเนินการ "รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2555"  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-8(1) 
    รายงานการประชุมผู้อ านวยการ 
    ศูนย์วิทยพัฒนา คร้ังที่ 7/2555   
    วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ระเบียบ  
    วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
    ข้อ 4.1        
ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-8(2) 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2554-2558) 
ประจ าปี 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 1.1-8(3) 
ตัวชี้วัดกลาง ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานประจ าปี 2556 
(ผ่านที่ประชุมผู้บริหาร) 

 
 
 
 



 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 8 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.17 (สมศ. 17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก / 
ศู นย์ วิ ทยพัฒน า  โ ดย ไ ด้ รั บ กา ร
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแล 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา คือ “ผล
การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ” 
จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของหน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ได้แก่ 

-   กลยุทธ์ที่ 1 มีการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ OSS  ของ
ศวน.มสธ. 

-   กลยุทธ์ที่ 2 ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
-   กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่/ผู้เรียนเชิงรุก 
ทั้งนี้ การก าหนดจุดเน้น / จุดเด่นได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดี

ที่ก ากับดูแลแล้ว 

ศวน.มสธ.ยะลา 1.17-1(1) 
แผนยุทธศาตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 
2558) 
 

2. 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2554 - 2558) ของหน่วยงาน สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 และก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในแต่ละแผนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ศวน.มสธ.1.17-2(1) 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุ ด เน้น  และจุ ด เด่ น  หรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก / ศูนย์
วิทยพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  
พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ว่าได้ด าเนินการสอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.49 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ศวน.มสธ.1.17-3(1) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารสรุปผลการ
ให้บริการหน่วยบริการแบบครบวงจร 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .ยะลา  
ประจ าปี 2555 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของส านัก / ศูนย์วิทยพัฒนาและเกิด
ผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา           

พบว่า การให้บริการการศึกษาแบบครบวงจร (One Stop Service) เป็นกลยุทธ์
หนึ่งของการพัฒนาระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่
สามารถให้บริการหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ณ สถานที่แห่งเดียว ในรูปแบบการ
ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อให้นักศึกษา ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ ณ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและมีความพึงพอใจ โดยหวังเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ โดยก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินการไว้ 5 ระดับวัดจากความพึง
พอใจในการให้บริการตามมาตรฐาน ทั้ง 5 คือ 

1  มาตรฐานการให้บริการด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
2  มาตรฐานการให้บริการด้านการรับลงทะเบียน 
3  มาตรฐานการให้บริการด้านค าร้องต่างๆ 
4  มาตรฐานการให้บริการการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา 

 5 มาตรฐานการให้บริการแนะแนวการศึกษาทางไกลหลักสูตรต่างๆและ
จ าหน่ายระเบียบการสมัคร 

ศวน.มสธ.1.17-4(1) 
คู่มือการให้บริการ One Stop 
Service 

 
ศวน.มสธ.1.17-4(2) 

ประกาศ  เรื่ อ ง  มาตราฐานการ
ให้บริการ One Stop Service 
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5. บุคลากร / ส านัก / ศูนย์วิทยพัฒนา มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

(ถ้ามี)  

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 



 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา** 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555  (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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    1. มีการจัดท าแผนการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ         

         ฯ                           
                             อย่าง

น้อย  3 ประเด็นใน 5 ประเด็น จาก
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล 
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละศูนย์ต้อง
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม อย่างน้อย 3 ประเด็นใน 5 
ประเด็นจากประเด็นดังต่อไปนี้ 

 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด้านความรู้ 
 - ด้านทักษะทางปัญญา 
 -   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 -   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ปีการศึกษา 

2555 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แห่ง  

2.  โครงการและแผนการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบนั ประจ าปี 2555  
ณ โรงแรมวีว่าสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

3. แผนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.ยะลา  
ประจ าปี 2556 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

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

วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 –  
    30 มิถุนายน 2555 
  
ศวน.มสธ.ยะลา 3.2-1 (2) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
เครือข่ายบริการการศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  

 
ศวน.มสธ.ยะลา 3.2-1 (3) 

แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. 
ประจ าปี 2556 ทัง้ 7 จังหวดั 
(ปตัตาน/ียะลา/นราธิวาส/สงขลา/สตลู/
ตรัง/พทัลงุ/)  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                                           
                                      
                                
                                  

  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
และความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  และการพฒันากิจกรรมนักศึกษา
โดยการประกันคุณภาพ  ดังนี ้

       1.  โครงการเรียน มสธ. อย่างไรให้ประสบความส าเร็จและรับขวัญน้องใหม่ 
ประจ าปี 2555  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555  

ณ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมลีักษะกิจกรรมการ
ให้ความรู้การประกันคุณภาพ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ความรู้แก่ชมรม
นักศึกษา 7 จังหวัด (จังหวัดตรัง/จังหวัดพัทลุง/จังหวัดปตัตานี/จังหวัดนราธิวาส/
จังหวัดยะลา/จังหวัดสตูล/จงัหวัดสงขลา) โดยมี รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ  อาจารย์ที่
ปรึกษาสาขาวิชาการเกษตร   และอาจารย์อ านาจ  วงษ์สมิง เปน็วิทยากรจากส านัก
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

 
 
 
 
 
ศวน.มสธ. ยะลา 3.2-2 (1) 

โครงการเรยีน มสธ.อย่างไรให้ประสบ
ความส าเร็จและรบัขวัญน้องใหม่
ประจ าปี 2555 
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2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ   
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ 

    นักศึกษา  (ต่อ) 

2.   โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ใช้ชื่อ
โครงการว่า “โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเครือข่ายบริการการศึกษา ประจ าปี 
2555  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 4 สถาบนั  

        1.   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่          2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

        3.   มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา    4.   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดสงขลา 

โดย วิทยากรภายนอกจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง   

ต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา 

  2. อาจารย์จิรภา คงเขียว   
      ต าแหน่งผู้อ านวยการพัฒนานักศึกษาราชภัฏสงขลา 

โดยมเีนื้อหาสาระในการจัดโครงการฯ เป็นรูปแบบเป็นการสัมมนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
   * กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา PDCA   
   * ระบบและกลไกลการส่งเสริมการศึกษา (สกอ.3.2)   
   * การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน(เครือข่าย)    
                       (สกอ.9.1)   

 
 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-2 (2) 
     โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร   
     เครือข่ายบริการการศึกษา ประจ าปี    
     2555 
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2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ   
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ 
นักศึกษา  (ต่อ) 

                    * เครือข่ายบริการการศึกษาและ กิจกรรม 3 ดี   
  * แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย/สถาบัน (ตัวแทน  
                       ชมรมนักศึกษา นิสิต) 

    * ลงนามข้อตกลงระหว่างความร่วมมือทางวิชาการด้านการ 
                   ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต 

 

  3.                          ฯ    มี
การส่งเสริมให้นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีน าความรู้ดา้นการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษา อยา่งนอ้ย 2 
ประเภทใน 5 ประเภท จากกิจกรรม
ต่อไปนี้  

-  กิ จกรรมวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ  

-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม  

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ. ยะลา มพีื้นที่รับผดิชอบทัง้หมด7 จังหวัด ได้แก่ (จังหวัด
ยะลา/จังหวัดปัตตานี/จังหวัดนราธิวาส/จังหวัดสงขลา/จงัหวัดสตูล/จังหวัดพทัลุง/
จังหวัดตรัง) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีน าความรู้ด้านการประกนั
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้   
     1.   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ จ านวน 3 
โครงการ ได้แก ่ 
          1.1 โครงการเรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความส าเร็จและรับขวัญน้องใหม่ 
ประจ าปี 2555  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดสีหราฎร์ศรัทธา 
อ าเภอกันตัง จังหวัด  
          1.2 โครงการพี่ช่วยน้องให้ความรู้สู่ชุมชน ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-
12 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านแหลม อ าเภอปะเหลียน เกาะสุกร  จังหวัดตรัง   
          1.3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ครั้งที่ 13 ใน
ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
 
  

 
 
 
 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (1) 

โครงการเรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบ 
ความส าเร็จและรบัขวัญน้องใหม่ 
ประจ าปี 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (2) 
 โครงการพี่ช่วยน้องให้ความรู้สู่ชมุชน 

ประจ าปี 2555 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (3) 
     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งาน   
     ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ครั้งที่ 13 

 
 
 

 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

                                     ์ 
                                       
                                    
                                  

   ม                           5ป      

     2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสขุภาพ    จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  
            2.1 โครงการพลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด "ลอ้มรักให้ครอบครัว 

ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด" ในวันที่ 10 เมษายน 2556  ณ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน อ าเภอ
เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา      
     3.   กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
          3.1  โครงการเรียน มสธ. อย่างไรให้ประสบความส าเร็จและรับขวัญน้องใหม่ 
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดสีหราฎร์ศรัทธา 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
          3.2  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสะกอม ในวันที่ 9 กันยายน 2555   
ณ บริเวณชายหาดเขาน้อยสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   
          3.3  โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์พนัธุ์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
ธันวามหาราช) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ บ้านท่าน้ าเค็มใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลทา่แพ 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

     4.   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   จ านวน  1  โครงการ ได้แก่  
          4.1   โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเครือข่ายบริการการศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.ยะลา ประจ าปี  2555  

     5.   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน  1  โครงการ ได้แก่  
          5.1  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 13 ใน
วันที่ 12-15 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (4) 
     โครงการพลังมวลชนกับมหนัตภัย 

     จากยาเสพติด  
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (5) 
    โครงการเรียน มสธ. อย่างไรให้  
     ประสบความส าเร็จและรับขวัญน้อง 
     ใหม่ ประจ าปี 2555 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (6) 
     โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ชายหาด   
     สะกอม 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (7) 
    โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อย 
    พันธ์พันธุน์้ าเฉลิมพระเกียรติฯ  
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (8) 
    โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ   
     เครือข่ายบริการการศึกษา ประจ าปี   
    2555 
ศวน.มสธ.ยะลา 3.2-3 (9) 
    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งาน 
     ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ครั้งที่ 13 
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4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง

เครื อข่ ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ยะลา มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน ดังนี้ 

1.       กิจกรรมสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด 
(จังหวัดปัตตานี/จังหวัดยะลา/จังหวัดนราธิวาส/จังหวัดสตูล/จังหวัดสงขลา/จังหวัด
พัทลุง/จังหวัดตรัง) เป็นประจ าทุกปี และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ภายใต้กิจกรรมทั้ง 5 
ประเภท  ได้แก ่

              1.1 โครงการสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ประจ าปี 2556 ภายใต้หัวข้อ "บทบาทผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. กับการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา  

                   1.2  โครงการพลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด หัวข้อ "ล้อมรัก
ให้ครอบครัวล้อมร่ัวป้องกันยาเสพติด" ในวันที่ 10 เมษายน 2556  ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง
หวังใน  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

2.     กิจกรรมสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ จัดโดยส านักบริการ
การศึกษา มสธ. เพื่อให้นักศึกษา มสธ.ได้เรียนรู้และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน
ระหว่างชมรมนักศึกษาทั่วประเทศ 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2556 ณ 
อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.  

               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษา มสธ.ได้เรียนรู้และพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาร่วมกันระหว่างชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัด และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2556  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4 (1) 
     โครงการสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา  
      มสธ. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  
      ประจ าปี 2556 
ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-4 (2) 
     โครงการพลังมวลชนกบัมหันตภัย

จากยาเสพติด หัวข้อ "ล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมร่ัวป้องกันยาเสพติด" 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง

เครื อข่ ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน  (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ต าบลเกาะยอ  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา       

จ านวน 5 สถาบัน ได้แก่  
1.  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   
2.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
3.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
4.  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 

5 . มี ก า รป ระ เมิ น ค ว ามส า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมตามผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   โครงการสัมมนาผูน้ าชมรม
นักศึกษา มสธ. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี 2556 โดยนักศึกษา
สถาบนัอุดม ศึกษา 5 สถาบัน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมทั้งอุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมครั้งแต่ไป  
 

2.       ประเมินความส าเร็จตามตวัชี้วัดการด าเนินงานในรายงานผลการด าเนนิงาน
ผ่านระบบ e-Performance รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5 (1) 
    ประเมินความส าเร็จของโครงการ

สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี 
2556  

(เพื่มสรุปรวมผลตามกิจกรรมแผน
กิจกรรมนักศึกษา) 

ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-5 (2) 
    ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดใน

รายงานผลการด าเนนิงานผา่นระบบ
e-Performance รอบ 6,9 ,12 เดือน 
(http://prpl.stou.ac.th/ePerform
ance/affirmative.aspx) 
(เพื่มปร๊นหน้าผลค ารบัรองของศูนย์ฯ) 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx


 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา ในฐานะดูแลรับผิดชอบชมรมนักศึกษาในเขต 
พื้นที ่7 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปตัตาน ีนราธิวาส สงขลา ตรัง พทัลุง และสตูล  ได้
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องและ และน าผลจากการ
จัดกิจกรรมแต่ละคร้ังมาพัฒนากิจกรรมในคร้ังต่อไป  เช่น โครงการสัมมนาผู้น าชมรม
นักศึกษา มสธ. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี 2555 ซึ่งแต่เดิมนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะ  อยากให้นักศึกษาทุกชมรมนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกัน 
แต่เมื่อการจัดโครงการสัมมนาผูน้ าชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
ประจ าปี 2556  ชมรมนักศึกษา และเครือข่ายสถาบันทุกสถาบนัมีการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ดังสรุปรายงานผลโครงการสัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา 
มสธ.7 จังหวัดภาคใต้  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน  
     เครือข่ายสถาบันทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา  และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . 
ยะลา   ได้ร่วมกันประชุมเพื่อน าผลประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปี 
2555 มาปรับปรุงเพื่อก าหนดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพ
นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่  ในปี 2556 
 

ศวน. มสธ.  ยะลา 3.2-6 (1) 
ประเมินความส าเร็จของโครงการ
สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ.7 
จังหวดัภาคใตต้อนล่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2555 (วันท่ี 15-16 
ตุลาคม 2554)  
 

ศวน. มสธ.  ยะลา 3.2-6 (2) 
ประเมินความส าเร็จของโครงการ
สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ.7 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (วันท่ี 15-16 
ธันวาคม 2555) 

 
          
 

 
 
 



 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

ปี         2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วน   

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน  
         วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา ตามที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

2.     ด้านบริหารงาน 
ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม ให้

ค าแนะน า วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา  รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่
ประชุมกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(1) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555  

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(2) 
บันทึกที่ศธ.0522.01(03)/ว331 ลง
วันที่  18 มีนาคม 2554 เรื่อง การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(3) 
     แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
     (พ.ศ.2554-2558) 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.   ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้รหิารของ

หน่วยงานปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วน  (ต่อ) 

3.       ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 
       ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพฒันาการปฏบิัติงานของบุคลากรใน

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหาร
บุคคล เพื่อการด าเนินงานมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

4.       ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิท์ี่ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.
ยะลา ก าหนดไว ้ เช่น แผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 (กองพัสดุ) 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(4) 
     ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

เลขที่ 4/2555 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2554  เรื่อง มอบหมายให้หน่วยงาน
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555      

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(5) 
     รายงานค ารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปี 2555 (การท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ  

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(6) 
รายงานค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจ าปี 2555 (รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯระบบ
e–Performance ประจ าปี 2555) 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(7) 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(8) 
รายงานการประชุมคร้ังที่ 3/55 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2555 ระเบียบวาระ
ที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.   ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้รหิารของ

หน่วยงานปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วน  (ต่อ) 

 ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(9) 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(ระบบรายงานตามตัวชี้วดั  

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(10) 
รายงานการประชุมของศูนย์ฯ ครั้งที่ 
8/2555 ลงวันที่ 7 ก.ย.55 ระเบียบ
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ ข้อ 1.4 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-1(11) 
แผนการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

   ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยงาน ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะท างานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
และน าผลการด าเนินงานของคณะท างาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ยะลา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งบันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และแจ้งผลให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมของศูนย์ฯ 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-2 (1) 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/54 วันที่ 
9 พ.ย.54 ระเบียบวาระที่ เร่ืองที่ 8 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-2 (2) 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/55 เมื่อ
วันที่ 15 มี.ค.55 ระเบียบวาระที่ 1  
เร่ืองที่ 1-1 – 1.7 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-2 (3) 
     ค าสั่งที่4/2555เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
ต่างๆของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
(ต่อ) 

 ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-2 (4) 
แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2554-2558) 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-2 (5) 
รายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2555 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 
1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ ข้อ 1.4 

3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด า เนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย   ดังนี้ 

    1. ระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัตงิาน และมีการลงนามใน 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา โดยใช้ระบบ     
e-Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน 

     2. ระดับบุคลากรภายในหนว่ยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของหน่วยงาน
ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดบัหน่วยงานลงสูบุ่คลากรทุกระดบั และใช้การ
ประเมินผลเพื่อการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

 
 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-3 (1) 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-3 (2) 
รายงานผลการด าเนินงานระบบ e-
Performance  ประจ าปี 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-3 (3) 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-3 (4) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/55  

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-3 (5) 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา ครั้งที่ 5/55   



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  

 ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา สนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม อาทิ มีการก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรน าเสนอ
ความคิดเห็น  

 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-4 (1) 
รายงานการประชุมของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลา ครั้งที่ 3/2555 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ระเบียบ
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองการประชุม) 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-4 (2) 
รายงานการประชุมของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลา ปี พ.ศ. 2555 

5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่ วย ง านถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ส่ง เสริมพัฒนาผู้ ร่ วมงาน เพื่ อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลาเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

1. แจ้งมติที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม 
กพอ. มสธ. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบใน
การประชุมหน่วยงานที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน 

     2. มีการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-5 (1) 
ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-5 (1) รายงาน
การประชุมของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ยะลา ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 19 ธ.ค.
54ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ 3 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-5 (2) 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา ครั้งที่ 6/54 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2554 เร่ืองที่ 5.3 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-5 (3) 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2554 เร่ืองที่ 6  



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ วย ง านบริ หา ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล    
มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย

ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
2. หลักประสิทธิภาพ 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะ  ซึ่ ง เป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

ของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ 
5. หลักความโปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (1) 
    แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2555 
ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (2) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ บนระบบ e–performance 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (3) 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (4) 
ค าสั่งเลขที่ 40/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษาปี 2555   

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (5) 
รายงานการประชุมมอบหมายให้
หัวหน้าหน้าด าเนินการเตรียมความ
พร้อมการเข้ารับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555
คร้ังที่ 7/2555  ลว 4 ก.ค.55ระเบียบ
วาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อ พิจารณา  
เร่ืองที่ 4.5     



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 6. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ

หน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่างๆ ของ

หน่วยงาน และมสี่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. หลักการกระจายอ านาจ 

มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานตา่งๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบงัคับ ระเบียบ 

ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยดึประโยชนส์่วนรวมเปน็ส าคัญ 
9. หลักความเสมอภาค 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว
ปฏิบัติในการลงมติในการประชมุเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคนแสดง
ความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง    ได้แก ่

1.        เสนอชื่อผู้แทนสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย   
2.        การเลือกตั้งสหกรณ์                             
3.        การเสนอชื่อเลือกผู้อ านวยการศูนย์ฯ                  
4.        การสรรหาอธิการบดี 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
          มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมี
ฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชมุต่างๆ ในการประชุม
ของหน่วยงาน  

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (6) 
ค าสั่งที่ 2/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลปฏิบตัิ
ราชการและประมวลผลเลื่อนขัน้
เงินเดือน 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (7) 
ค าสั่งที่ 4/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานตา่งๆ ของศูนยว์ิทย 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (8) 
ค าสั่งที่ 1/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (9) 
การเบิกจ่ายเงินรายได้ และการ
จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-6 (10) 
บันทึกที่ศธ.0522.01(22).01/พิเศษ 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 เร่ือง แจ้ง
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดี
ของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ

บริ ห า ร ง านของหน่ ว ย ง านและ
ผู้บริหารหน่วยงานน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารหน่วยงานโดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ต่อรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 
ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน และเพื่อให้
การประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานประเมินคะแนนค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าว / มติ
จากที่ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา  ดังนี้ 

1.       มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2555 
2.       มีการประชุมบุคลากร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของ 

ศวน. มสธ. อย่างเป็นรูปธรรม 
3.       มีการประเมินผู้บริหาร   ตามตัวบ่งชี้ 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถาบัน 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-7 (1) 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ บนระบบ e–performance 

ศวน.มสธ.ยะลา 7.1-7 (2) 
รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
7/2555 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ 4.4   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 7  ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่าง
น้อย 1 พันธกิจ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา ไดม้ีการก าหนดประเด็นหัวข้อในการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2555  คือ การให้บริการการศึกษาแบบครบวงจร 

 
 
 
 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-1(1)  
รายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2555 
ลงวันที่ 15 มี.ค 55  

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-1(2)  
ค าสั่งเลขที่ 7/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2555 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา  ได้กลุ่มเปา้หมายที่ก าหนดในการจัดการความรู้ คือ 
บุคลากรของศูนย์ทั้งหมด  จ านวน 15 คน เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคนจะต้อง
มีความรู้ที่สามารถให้ข้อมูลในเร่ืองของการรับสมัครได้ 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-2(1)   
รายงานการประชุม คร้ังที่ 3 /2555 
ลงวันที่ 15 มี.ค 55 (การจัดการ
ความรูป้ระจ าปี 2555) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา มีการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเร่ืองของการบริการการศึกษาแบบครบวงจร 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-3(1)  
     รายงานผลอบรม 
 
      
 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ( Explicit 
Knowledge)  

         ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา มีการจัดท าแนวปฏบิัติที่ด ีเพื่อเป็นเอกสารในการ
เรียนรู้ให้กับบุคลากร/ผู้ปฏบิัติได้ศึกษา  (เพิ่มบรรยาย)  เพิ่มช่องการเผยแพร่ 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-4(1)  
      แนวปฏิบัตทิี่ด ี
         
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

         ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการน าแนวปฏบิัติที่ได้จากการรวบรวมประเด็น
มาปรับใช้ในการท างานส่งผลให้ยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในป ี2555 สูงกว่าปี 
2554 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-5(1)  
การน าแนวปฏิบัตทิี่ดีไปใช้ 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-5(2)  
รายงานการฝึกอบรม 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2-5(3)  
รายงานผลการด าเนนิงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระบบ          
e-Performance ประจ าปี 2555  
(ลิงค์หน้า website e-per โผลห่น้า
ศูนย์ฯวิทยยะลา) 

 
 
 
 



 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย * 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

 
 ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ *  คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้นี ้หมายถึงผลคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั เป็นผู้ประเมิน  
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้ บ ริหารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 

          ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยมีผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
และบุคลากรที่รับผิดชอบพนัธกิจหลักของสถาบันร่วมเปน็คณะกรรมการ 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-1(1) 
ค าสั่งเลขที่ 5/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปี 2555 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 

(การเงิน  งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 

        ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการก าหนดปัจจยัความเสี่ยงของผลผลิตระดบั
กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2555 ได้แก ่                                           
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(1) 
ปัจจัยความเสี่ ย งด้ านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ และอาคาร
สถานที่) 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(2) 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ ายแรง ใน เขตท้ องที่  3  จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลั กสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 

       ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-2(3) 
 แผนบริหารความเสี่ยง (บสน.1)   
 ประจ าปี 2555 

 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  คือ มีการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีของกระบวนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.
ยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-3(1) 
การจั ดท า ระบบควบคุ มภาย ใน
กระบวนงานรับสมัคร ปี พ.ศ. 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-3(1) 
 แผนบริหารความเสี่ยง (บสน.1)   
 ประจ าปี 2555 
 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และการควบคุมภายใน (บสน.1)  และด าเนินการตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 
2556  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-4(1) 
แผนบริหารความเสี่ ย ง  (บสน.1) 
ประจ าปี 2555 
 



 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-4(2) 
แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (บสน.2) 
รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

       ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตาม
แผน และรายงานต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา (บสน.2) ประจ าป ี2555 จ านวน 2 คร้ัง 
ได้แก ่ 

1. แบบรายงานการปฏบิัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (บสน.2) รอบ 9 เดือน           
(1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 )  

2. แบบรายงานการปฏบิัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (บสน 2 ) รอบ 12  เดือน       
(1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)  

 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-5(1) 
แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  
(บสน.2) รอบ 9 เดือน 

 
ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-5(2) 

แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (บสน.2) 
รอบ 12 เดือน 

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-5(3) 
 เพิ่ม 7.4-5(3)  ลิงคe์-per รอบ 12 
เดือน ของ ปี 55) 

6.  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

        ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา มีคะแนนความเสีย่งเท่าไร จากกองแผน และน า
คะแนนที่ยงัไม่เต็ม มาปรับปรุงเป็นแผน บสน. 1 ผลการประเมนิจากผอ.รายงาน e-
per รอบ 55 (ความเสี่ยง) การน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบประจ าปี 2556 ได้แก่ แผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2556 (บสน.1)  

ศวน. มสธ. ยะลา 7.4-6(1) 
แผนบริหารความ เสี่ ย งและการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 



 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2555 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.13 (สมศ.)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ค่าคะแนนผลการประเมินผลผูบ้ริหาร  เท่ากับ 4.79 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 7.13 สรุปผลการประเมินคะแนนค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4.00 คะแนน 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 4.79 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 



 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555  (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบัหน่วยงานสนับสนุน) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

1.   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงานสนับสนนุ  ท าหน้าที่
ในการวางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากบั ควบคุม ดูแล ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2.   มีการน าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 ของ
มหาวิทยาลยัมาใช้เปน็กรอบในการด าเนินการตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด  

3.   มีการด าเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัหน่วยงานสนับสนนุ   
จ านวน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่

 องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
     องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้
 องค์ประกอบที่ 7 จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
 องค์ประกอบที่ 9 จ านวน 2  ตวับ่งชี ้
 องค์ประกอบที่ 97 จ านวน 1 ตวับ่งชี ้
4.   มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะท างานเพื่อ

รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-1 (1) 
ค าสั่งเลขที่ 6/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 
ยะลา 

 ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-1 (2)  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-1 (3)  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (ต่อ) 

5.   มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปจดัท าแผนยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษา
ประจ าปี โดยปรากฏอยู่ในส่วนน า SAR ของรายงานการประเมนิตนเองของ
หน่วยงาน 

ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-1 (4)  
รายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

2. มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสนับสนุน 

        ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมีการก าหนดนโยบาย โดยน าผลการประเมินคุณภาพมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งใช้กระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
P =    ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎกระทรวงต่างๆ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และแนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับปฏิทินการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
D  =   ด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ 
และค าสั่งการปฏิบัติงาน 
C =    มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
ทุกครั้งและน ามารายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ และให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ โดยมีมติให้ก าหนดไว้ในวาระการประชุมบุคลากร
เพื่อติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
A =     มีการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพ
ศึกษาของศูนย์ฯ  ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และน าผลมาจัดท าเป็นแผนการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2 (1) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2555  ลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2 (2)  
รายงานการประชุมคร้ังที่ 11/2555 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เร่ือง
เสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2 (3)  
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2550 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-2 (4) 
ค าสั่งเลขที่ 6/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.
ยะลา 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม 

อัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน 
และมีผลการด า เนินการตามตั ว
บ่งชี้อัตลักษณ์ 

       มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 (สมศ.17)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

 

ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-3 (1)  
อ้างถึงเอกสารของศวน.มสธ.ยะลา 
9.1-1(4)รายงานการประเมนิตนเอง 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-3 (2)  
รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา สญัจร คร้ังที่ 1/2555 

ศวน. มสธ. ยะลา  9.1-3 (3)  
บันทีกที่ศธ.0522.13/ว 145 วันที่ 16 
พ.ย.55 เร่ือง จุดเน้น/จุดเด่นตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์เพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน(ของ
หน่วยงานสนบัสนุน)  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ  

1.   มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจบุัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

2.   มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกปี  

3.   น าผลการประเมินคุณภาพไปปรบัปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเปน็แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4 (1)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ครั้งที่ 
10/2555  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ ข้อ 1.8 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานสนับสนุน 

4.  มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4 (2)  
อ้างถึงเอกสาร ศวน.มสธ.ยะลา 9.1-
1(4) รายงานการประเมินตนเองของ
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-4 (3)  
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
rdec/yala/main/Qa%20การ
ประกัน.html 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา ได้น าผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประเมินคุณภาพประจ าปีมาพัฒนาก าหนดโครงการ/กจิกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานตนเอง และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา ดังนี ้

1.       มีการน าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี มา
ประเมินผลและปรับปรุงแผนในปีต่อไป โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ การพัฒนา
สถาบันสู่การเรียนรู้ จากคะแนนรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ประจ าปี 2554 ได้คะแนน 92.33 คะแนน 
และรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 
ประจ าปี 2555 ได้คะแนน 100.00 คะแนน 

2.     มีการน าผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุงการ
ท างานโดยเฉพาะพันธกิจที่เน้นการบริการการศึกษา  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5 (1)  
รายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(2)  
รายงานผลการประเมินตามแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-
2558) ประจ าปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(3)  
รายงานประเมินผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-
2558) ประจ าปี 2555 

 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ) 

2.1   จัดท าแผนการพัฒนาและผลจากการพัฒนากระบวนการท างาน  
   ให้บริการการศึกษาแบบครบวงจร OSS  

                     2.1.2  มีการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานตามค ารับรองการ  
                              ปฏิบัติราชการ มติที่ 2 ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 "การ  
                              ให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบ ครบวงจร STOU OSS          
                               ณ  ศวน." ประจ าปี 2554 และประจ าปี 2555 

            2.2    รูปแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการให้บริการการศึกษา
แบบครบวงจร OSS  ประจ าปี 2554 และประจ าปี 2555 

 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(4)  
รายงานผลค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ มติที่ 2 ด้านคุณภาพ ตวัชี้วัด
ที่ 7 "การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร STOU OSS ณ 
ศวน." ประจ าปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(5)  
รายงานผลค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ มติที่ 2 ด้านคุณภาพ ตวัชี้วัด
ที่ 7 "การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร STOU OSS  

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(6)  
แบบประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการให้บริการแบบครบ
วงจร (One Stop Service) OSS 
ประจ าปี 2554 

ศวน. มสธ. ยะลา 9.1-5(7)  
แบบประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการให้บริการแบบครบ
วงจร (One Stop Service) OSS 
ประจ าปี 2555 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดท าโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่ 
1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บใน
ช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ท าให้ข้อมูลของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา สอดคล้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  และมีการน าข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้ 

1.       ผู้อ านวยการ ใช้ในการบริหารและการวางทิศทางในการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการ
ท างาน 

2.       บุคลากร ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ เช่นการ
ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร, การลงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน, ข้อมูล
เพื่อการรายงานผลการด าเนินงาน และข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าและ
ด าเนินงานต่างๆ ในเชิงบริหารจัดการ  ท าให้สามารถลดขั้นตอนในการท างานได้  

3.       มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาลิ้งค์กับเว็บไซต์ศูนย์ฯ 

มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศมาเผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนางาน 
 
 
 

ศวน.มสธ.ยะลา 9.1-6 (1) 
เว๊บไซต์ศูนยป์ระสานงานการประกัน
คุณภาพ 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/<br>channel/defa
ult2.asp 
 

ศวน.มสธ.ยะลา 9.1-6 (2) 
เว็บไซต์ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ยะลา 

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


 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ภายในสถาบัน 

            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online ส าหรับ
ศวน.มสธ.) โดยศูนย์ประสายงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2556   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ และการปรับปรุง
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพผ่านระบบ Online เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ศวน.มสธ.ยะลา 9.1-7 (1) 
บันทึกที่ศธ.0522.01(13)/42 ลงวันที่ 
10 มกราคม 2556 เร่ือง ขอให้
บุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.เดิน
ทางเข้ารับการอบรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ผ่าน
ระบบ CHE QA online ในวันที่ 24-
25 มกราคม 2556 

8. มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน
คุณภา พกา ร ศึ กษ า ที่ หน่ ว ย ง า น
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

          มีการริเร่ิมระบบการรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Internet และใช้
กระบวนการตรวจประเมินผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Skype และ Video 
Conference  เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการ
ประหยัดเวลาและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ศวน. มสธ.  ยะลา  9.1-8 (1) 
เว๊บไซต์เพื่อการประกันคุณภาพของ
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา 

ศวน. มสธ.  ยะลา  9.1-8 (2) 
skype name  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา : yala.rdec 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
เกณฑ์การประเมิน (ระดบัหน่วยงานสนับสนุน) :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2555 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 8 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

 ในปีการศึกษา 2555  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจ
ของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังตอ่ไปนี้ 
 
 
 




