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ส่วนน า SAR 
1.0 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

             การประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือสะท้อนคุณภาพคุณภาพการด าเนินงานจริง 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 
2557) และบางตัวบ่งชี้ใช้รอบเวลาตามปีปฏิทิน (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ส าหรับข้อมูลด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ ใช้รอบตามปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) โดยอิงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

ใน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (6 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเอง
อยู่ที่ระดับคะแนน 5  รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมของ สมศ. (3 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5   รวม ทั้งสิ้น 9 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่
ระดับคะแนน 4.22 สามารถสรุปผลการประเมินตนเองเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4  (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
- องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4 (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 

             - องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.67  (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+)  
- องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4  (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
- องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3  (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
   

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
                     ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา 
                     เลขที่ 6/1 หมู่ 6  ต าบลพร่อน  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา   95160   

เบอร์โทรศัพท์  0-7326-4025     เบอร์โทรสาร  0-7326-4017  
  เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/ 
 
 

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


1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
                   ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียน การสอนทางไกล 
ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกต ิ
  
                  วิสัยทัศน์ 

 เป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา  ประชาชน  อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ประทับใจ  และสร้างเครือข่ายการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
                  วัตถุประสงค์ 

1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการบริการนักศึกษาและประชาชน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์และชุมชนเพื่อสนองตอบกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ค่านิยม 
 S = Synergy   ร่วมแรงร่วมใจ 
 T = Transparency  ใฝ่คุณธรรม 
 O = Originality  น าสิ่งใหม ่

 U =  Ubiquitous Leaning เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
  
 
 
 
 



 
  
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  

 
   



1.4 รายชื่อผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 จ านวนบุคลากร 
บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้ 
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ - 2 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 5 5 

พนักงานชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ - - - 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

ลูกจ้างประจ า       

-ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน -  - - 

-ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ -  - - 

-ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ -  - - 

ลูกจ้างชั่วคราว     
 

-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) - 8 8 

-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได)้ -  - - 

-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน) -  - - 

รวม - 15 15 

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
  

 

 



 

1.6 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ** 

งบบุคลากร 783,000 

งบด าเนินงาน 2,591,000 

งบลงทุน 20,000 

งบเงินอุดหนุน 49,000 

งบรายจ่ายอื่น 208,000 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,651,000 

 
** ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
  

 

 

 

 
 
 



1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ /กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสาร
หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
จุดที่ควรพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ที่น ามาใช้
เป็น 

หลักฐานอ้างอิงในการประเมิน (เกณฑ์ข้อ 1) ยังไม่สมบูรณ์และ
ขาดข้อมูลส าคัญ อาทิ ปกแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ยังเป็น
ตัวอย่างของกองแผนงาน นอกจากนี้ การอ้างอิงถึงแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ในตัวบ่งชี้เดียวกันควรใช้แผนฉบับเดียวกัน 

  
  
  
      ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของหลักฐานอ้างอิงก่อนแนบใน
ระบบ CHE QA Online 

  
  
  
ปีงบประมาณ  2556 
  
  

  
  
  
แผนยุทธศาสตร์แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2554 – 
2558) 
ฉบับสมบูรณ์ 

  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ไม่มีการประเมินความส าเร็จของ  แผน  การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

      เพ่ือให้การประเมินความส าเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีความ
ชัดเจน ควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยบรรจุ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ในโครงการ
และก าหนดวัตถุประสงค์หรือตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้สามารถประเมิน
ความส าเร็จของแผนดังกล่าวได้ตามท่ีเกณฑ์
ก าหนด 

ปีงบประมาณ  2556 
  

สรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 



องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ยังด าเนินการไม่ถึงเกณฑ์
ข้อ 6 

       ในการท าแผนฯ ความเสี่ยงปี 2556 
หรือ 
ปีถัดไป ขอให้ศูนย์ฯ ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานปีที่แล้ว โดยการท าข้อมูลความ
เชื่อมโยงให้เห็นในอีก 1 Sheet ต่างหาก 
เพ่ือให้ง่ายต่อการก าหนดเป็น “มาตรการ/
กิจกรรม” ในการจัดการความเสี่ยงที่ค้างจาก
ปีที่แล้ว ให้ส าเร็จ 

  
ปีงบประมาณ  2556 
  
  

แผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี 2557 

  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ /กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
      มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์ฯ ขึ้นอีกคณะหนึ่งซึ่งใช้ชื่อเดียวกันกับองค์คณะที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย หากหน่วยงานต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ควรแต่งตั้งเป็นคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์วิทยพัฒนา 

    
  

ปีงบประมาณ  2556 
  

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 
2556 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
การระบุหลักฐานอ้างอิงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

       ควรอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงานสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งควรคัดลอก
หลักฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอ 

  
ปีงบประมาณ  2556 

  

  

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลาได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2558) ฉบับปรับปรุง <1.1-2(4)> ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร
ภายในหน่วยงาน / บุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2555 โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อ
สนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”  และ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเด่น จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา”  

ศวนมสธยล 1.1 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ศวนมสธยล 1.1 - 1(2) การวิเคราะห์ 
SWOT ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 1.1 - 1(3) รายงานการประชุม
ผู้อ านวยการศูนย์ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2555 (หน้าที่ 5) 
ศวนมสธยล 1.1 - 1(4) ข้อมูลรายละเอียด
ของวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ  
ศวนมสธยล 1.1 - 1(5) ตารางการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ ปณิธาน 
นโยบายของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ 
ศวนมสธยล 1.1 - 1(6) บันทึกท่ี ศธ.
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0522.01(03)/ว 699 วันที่ 23 พฤษภาคม 
2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาเป้าหมาย
ฯ และความเชื่อมโยงฯ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จาก
ผู้บริหารหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  สู่บุคลากรทุกคน โดย 
-  ถ่ายทอดไปยังที่ประชุมบุคลากร ศูนย์ฯ มสธ. ยะลา และคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย)  <1.1-2(1)> และคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (แต่งตั้งโดยศนูย์ฯ) <1.1-2(2)>  มีการจัด
วิเคราะห์ SWOT ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา <1.1-2(3)>  
-  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี <1.1-2(4)> ไปยัง
บุคลากรของศูนย์ฯ  ในที่ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ <1.1-2(5)> และโดยเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ศูนย์ฯ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
ได้  http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/<1.1-2(6)>  

ศวนมสธยล 1.1 - 2(1) ค าสั่ง มสธ. ที่ 
2765/2551 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556)  
ศวนมสธยล 1.1 - 2(2) ค าสั่งศูนย์ฯ ที่ 
2/2556 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
ศวนมสธยล 1.1 - 2(3) การวิเคราะห์ 
SWOT ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 2(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 2(5) รายงานการประชุม
ศูนย์ พิเศษ/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 2(6) เว็บไซต์ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
3.1 สาขาวิชาเน้นด าเนินการตามพันธ
กิจด้านการเรียนการสอน  

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา  มีแผนที่ยุทธศาสตร์ <1.1-3(1)> ที่ช่วยใน
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554–2558) ฉบับปรับปรุง  
โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.       เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ <1.1-3(2)> 

2.       เป็นตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่มา

ศวนมสธยล 1.1 - 3(1) แผนที่ยุทธศาสตร์ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 1.1 - 3(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ 2556 ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา 
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3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้น
ด าเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย 
3.3 ส านักการศึกษาต่อเนื่องเน้น
ด าเนินการตามพันธกิจด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จากตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงาน <1.1-3(3)> 

3.      เป็นตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานครบทุกภารกิจของ
บุคลากรศูนย์ฯ ในแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่แปลงมาจากแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
<1.1-3(4)>โดยมีการวิเคราะห์ของแผนทั้งหมดมีความสอดคล้องกับพันธกิจ  
4 ด้าน  และการสนับสนุนพันธกิจของศูนย์ฯ <1.1-3(5)> 

  

  

ศวนมสธยล 1.1 - 3(3) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 1.1 - 3(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 1.1 - 3(5) ตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และพันธกิจ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ <1.1-4(1)> ที่จะใช้
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2558) ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนดโครงการยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบและมี
การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2558) ฉบับปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .
ยะลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และมีค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือติดตามความส าเร็จ
ของแต่ละตัวบ่งชี้ <1.1-4(2)> และตัวชี้วัดที่มาจากแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการ และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในแผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา<1.1-4(3)> 
  

ศวนมสธยล 1.1 - 4(1) ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ 2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 4(2) ตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 4(3) ตัวชี้วดัแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2556  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามข้อ 3 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของศูนย์ฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ก าหนดไว้ โดยสรุปรวมใน

ศวนมสธยล 1.1 - 5(1) รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556  
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รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ตามพันธกิจ ทั้ง 5 ด้าน <1.1-5(1)> มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.       ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
2.       ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
3.       ด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
4.       ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ 
  

  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 3 ครั้ง โดยการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไว้เป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน<1.1-6(1)> ผ่านระบบ 
e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนี้ 
   รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2556 <1.1-6(2)> 

  รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน  2556   
            รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 24-26  กันยายน 2556  <1.1-6(3)> 

และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในการประชุมเฉพาะกิจ เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานก่อนการรายงานผลต่อผู้บริหาร <1.1-6(4)> 

     

ศวนมสธยล 1.1 - 6(1) หนังสือที่ ศธ 
0522.01(03)/ว 408 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2556 เรื่อง แจ้งก าหนดปฏิทินการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
ศวนมสธยล 1.1 - 6(2) หนังสือที่ ศธ 
0522.01(03)/ว 402 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2556 เรื่อง การน าเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ระดบัหน่วยงานรอบ 6 เดือน 
ศวนมสธยล 1.1 - 6(3) หนังสือที่ ศธ 
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0522.01(03)/ว.1062 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2556 เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
ศวนมสธยล 1.1 - 6(4) รายงานการประชุม
ศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 30 กันยายน 
2556 (หน้าที่ 3) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณา 

เมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์ฯ  จึงได้มีการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี)  และรายงานต่อ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา และมีการประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1.    ตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป)ี  1 
ครั้ง โดยรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ของ
มหาวิทยาลัย  <1.1-7(1)> 

2.    ประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 และรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ  <1.1-7(2)> 

3.    ประเมินผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ได้ด าเนินการต่อที่ประชุม
บุคลากรศูนย์ฯ มสธ ยะลา ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  <1.1-
7(3)>  และ<1.1-7(4)> 

ศวนมสธยล 1.1 - 7(1) รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 7(2) รายงานผลค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 เสนอที่ประชุมผู้บริหารและท่ีประชุม
ผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2556 (ข้อที่ 1.3) 
ศวนมสธยล 1.1 - 7(3) รายงานการประชุม
บุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 ก.พ. 
2556 (หน้า 3 
ศวนมสธยล 1.1 - 7(4) การวิเคราะห์การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น มีการน าผลการประชุมมาด าเนินการ   รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทย ศวนมสธยล 1.1 - 8(1) รายงานการประชุม
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และข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

พัฒนา ครั้งที่ 2/2256  เรื่องนโบายด้านกายภาพของศูนย์วิทยพัฒนา  10 แห่ง เพื่อ
จัดตั้งงบประมาณในปีต่อไป   และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2557 ของศูนย์วิทยพัฒนา 

 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ได้น ามาปรับปรุง  คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ไม่มี
การประเมินความส าเร็จของ  แผน  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้ด าเนินการโดย  
1. จัดท าโครงการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยมีแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ในโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และประเมินความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของการ
ประเมินในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา 5 สถาบัน และมี
แผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2556  ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้คะแนนถ่วงน้ าหนักรวม  
คือ 4.7512 คะแนน  

บุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 
3/2556 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 (หน้า 1 
เรื่องท่ี 1) 
ศวนมสธยล 1.1 - 8(2) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 
2558)  
ศวนมสธยล 1.1 - 8(3) รายงานการประชุม
บุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 10/2555 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2555 (หน้าที่ 3 ข้อ 1.8)  
ศวนมสธยล 1.1 - 8(4) ข้อเสนอแนะ
กรรมการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ศวนมสธยล 1.1 - 8(5) แผนยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 8(6) แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 1.1 - 8(7) โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา 5 
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556  
ศวนมสธยล 1.1 - 8(8) แบบรายงานผลตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 9.1 
ศวนมสธยล 1.1 - 8(9) แบบรายงานผลตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 10  
ศวนมสธยล 1.1 - 8(10) แบบรายงานผล
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 18 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์การประเมิน  

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ      ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ ส านัก / 
ศูนย์วิทยพัฒนา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแล 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้ก าก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา คือ การบริการการศึกษาแบบครบวงจร (One Stop Service : OSS) 
จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) ของหน่วยงาน <1.17-1(1)>โดยมีกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1.1.1 มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ OSS 
ของ ศวน.สมสธ.  ทั้งนี้ การก าหนดจุดเน้น / จุดเด่นได้รับการเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลแล้ว  <1.17-1(2)> 

ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) ของ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลา 
ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 1(2) รายงานการประชุม
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 
17 ธันวาคม 2556 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม 
พิจารณาและมีมติก าหนดจุดเน้น จุดเด่นของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558)  ของหน่วยงาน สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการในแต่ละแผนไว้อย่างชัดเจน โดยได้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 2(1) แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ยะลา 
ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 2(2) แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
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http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(1)แผนปฏิบัติราชการ%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(1)แผนปฏิบัติราชการ%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(1)แผนปฏิบัติราชการ%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(2)%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(2)%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-2(2)%20.pdf


3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก / ศูนย์
วิทยพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ว่าได้ด าเนินการ
สอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา อยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.59  จากคะแนนเต็ม 5  

ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 3(1 ) รายงานแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการบริการการศึกษาแบบครบวงจร (OSS) 
ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ประจ าปีการศึกษา 
2556  

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของส านัก / ศูนย์วิทยพัฒนา และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา พบว่า การให้บริการ
การศึกษาแบบครบวงจร (One Stop Service)  เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการ
พัฒนาระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่
สามารถให้บริการหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ณ สถานที่แห่งเดียว ใน
รูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร เพ่ือให้นักศึกษา ผู้เรียนและประชาชน
ทั่วไป ที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและมีความ
พึงพอใจ โดยหวังเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ โดยก าหนดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการไว้ 5 ระดับวัดจากความพึงพอใจในการให้บริการตาม
มาตรฐาน ทั้ง 5 คือ 

1  มาตรฐานการให้บริการด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
2  มาตรฐานการให้บริการด้านการรับลงทะเบียน 
3  มาตรฐานการให้บริการด้านค าร้องต่างๆ 
4  มาตรฐานการให้บริการการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาด้าน

การศึกษา 
5  มาตรฐานการให้บริการแนะแนวการศึกษาทางไกลหลักสูตรต่างๆ

และจ าหน่ายระเบียบการสมัคร 

ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 4(1) สรุปผลการประเมินการ
ให้บริการหน่วยบริการแบบครบวงจร (OSS) 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แบบประเมินบุคลากรความพึงพอใจ%20OSS%20(แก้ไข)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แบบประเมินบุคลากรความพึงพอใจ%20OSS%20(แก้ไข)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แบบประเมินบุคลากรความพึงพอใจ%20OSS%20(แก้ไข)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แบบประเมินบุคลากรความพึงพอใจ%20OSS%20(แก้ไข)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แบบประเมินบุคลากรความพึงพอใจ%20OSS%20(แก้ไข)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/1.17-4(1).pdf


  

5. บุคลากร/ส านัก/ศูนย์วิทยพัฒนา มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ / 
หรือนานาชาติ 

บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด โดยมี คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการให้บริการตามมาตรฐานของบริการแบบครบวงจร OSS 

ศวนมสธยล ๑.๑๗ - 5(1) คู่มือการให้บริการ OSS 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือ%20OSS%20ยะลา%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือ%20OSS%20ยะลา%20.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยแต่ละศูนย์ต้องจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม อย่างน้อย  3 
ประเด็นใน 5 ประเด็นจากประเด็นดังต่อไปนี้  

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
- ด้านความรู้  
- ด้านทักษะทางปัญญา  
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 ศูนย์ต้องมี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
ครอบคลุม 3 ประเด็นใน 5 ประเด็น จากประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากการด าเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษาใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ   

2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการ

จัดกิจกรรม  
     5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ศวนมสธยล 3.2 - 1(1) แผนการจัด
กิจกรรมชมรมนักศึกษา ตามรายงานการ
ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 
2/2556 (หน้า 14-15) 
ศวนมสธยล 3.2 - 1(2) รายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ%20ครั้งที่%202.2556%20หน้าที่%2015.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ%20ครั้งที่%202.2556%20หน้าที่%2015.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ%20ครั้งที่%202.2556%20หน้าที่%2015.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ%20ครั้งที่%202.2556%20หน้าที่%2015.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน%20ปี%2055%20.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน%20ปี%2055%20.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน%20ปี%2055%20.xls


ข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาและความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยจัด”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการ
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ยะลา ร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา “ความรู้ใกล้ตัว สู่ประชาคมอาเซียน”   ในวันที่ 
17  เดือนสิงหาคม 2556  ณ ฐานทัพเรือสงขลา กองพันทหารราบที่ 8  ถนน
ริมทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งน าระบบ หรือ
กระบวนการประกันคุณภาพไปปรับใช้ในทุกกิจกรรม / โครงการของนักศึกษา 

ศวนมสธยล 3.2 - 2(1) รายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายบริการการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา “ความรู้
ใกล้ตัว สู่ประชาคมอาเซียน” 

3.  

ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละศูนย์ต้องมีการส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี น าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษา  อย่างน้อย 2 ใน 5 
ประเภท จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา จัดให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ โดย
นักศึกษา 2 ใน 5 ประเภท จากกิจกรรมดังนี้ 
1.    กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้จัดกิจกรรม เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และการแสดงออกเชิงวิชาการ เช่น การสัมมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
1.1    การอภิปายเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มสธ.” 
1.2    เครือข่ายบริการการศึกษา 
1.3    การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการ” 
1.4    แนวทางการด าเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมชมรม

นักศึกษา 7 จังหวัด ประจ าปี 2557” 

ศวนมสธยล 3.2 - 3(1) รายงานผลการจัด
โครงการสร้าง ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 2556” 
ศวนมสธยล 3.2 - 3(2) โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ยะลา ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษา 
“ความรู้ใกล้ตัว สู่ประชาคมอาเซียน” 
ศวนมสธยล 3.2 - 3(3) โครงการ มสธ.สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพ้ืนบ้าน 

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b3%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b3%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b3%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b3%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b3%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการสืบสานวัฒนธรรม%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการสืบสานวัฒนธรรม%5b1%5d.pdf


- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 ศูนย์ต้องมี
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต้องครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท 

1.5    ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 7 จังหวัดประจ าปี 2557” 

   
-มีการจัดกิจกรรมโครงการสร้างความสีมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. 

ประจ าปี 2556   ประเด็นส าคัญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัย   
 ธรรมาธิราช ยะลา  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   จากการ

ท า MOU  ร่ววมกัน 
-มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษาใน พ้ืนที่

รับผิดชอบของศูนย์   หัวข้อ  บรรยาย  "บัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ของมสธ." 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลของมสธ.  และมีการร่วมกันบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกันกับเครือข่ายบริการการศึกษา 
2.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- มีการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปพื้นบ้าน ประจ าปี 2556 
 
 

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

        1.  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนให้
มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือสังคม มีความเสียสละ รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ 
และสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ อาทิ 
- “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน 
อุดมศึกษา “ความรู้ใกล้ตัว สู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 17  เดือน
สิงหาคม 2556  ณ ฐานทัพเรือสงขลา กองพันทหารราบที่ 8  ถนนริม

ศวนมสธยล 3.2 - 4(1) โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ยะลา ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษา 
“ความรู้ใกล้ตัว สู่ประชาคมอาเซียน” 
ศวนมสธยล 3.2 - 4(2) รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสร้างสานสัมพันธ์กับ
เครือข่ายปฏิบัติการมสธ. ประจ าปี 2556 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b2%5d.pdf


ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา      
 2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  “โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 

2556”วันที่ 10 เมษายน 2556  ณ ชุมชนบ้านทุ่งหวัง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง 
จ.สงขลา 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
2.  ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ e-Performance รอบ 

6, 9 และ 12 เดือน 
3.  มีการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมตามผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ศวนมสธยล 3.2 - 5(1) รายงานผล e-
Performance รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
ศวนมสธยล 3.2 - 5(2) รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายปฏฺบัติการ มสธ. ประจ าปี 2556 
(หน้า 1) 
ศวนมสธยล 3.2 - 5(3) รายงานผลโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการ
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา เรื่อง ความรู้ใกล้ตัว สู่
ประชาคมอาเซียน"  

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและมีการเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
ในปีต่อไป 

ศวนมสธยล 3.2 - 6(1) แบบสรุปผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
บริการการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ร่วมกับเครือข่าย
สถาบัน อุดมศึกษา “ความรู้ใกล้ตัว สู่
ประชาคมอาเซียน” 
ศวนมสธยล 3.2 - 6(2) การรายงานผล 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังมวลชน

http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/result.aspx?aNo=13&yy=2556&dID=57&dKp=99
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/result.aspx?aNo=13&yy=2556&dID=57&dKp=99
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/2.6%20รายงานผลดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายปฏิบัติการ%20มสธ.%20ประจำปี%202556%20%20(บ้านทุ่งหวัง)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b4%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b4%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b4%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b4%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b4%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b2%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b2%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b2%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/โครงการอาเซียนpdf%5b2%5d.PDF
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กับมหันตภัยจากยาเสพติด "ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั่วป้องกันยาเสพติด" 
ศวนมสธยล 3.2 - 6(3) ก าหนดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
บริการการศึกษา 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศกึษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 6  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 

  
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1.      ด้านแผนงาน  
มีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน <7.1-1(1)>โดยจัดท าเป็น

แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 <7.1-1(2)>เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .ยะลา  ที่มาจากแผน
ยุทธศาสตร์<7.1-1(3)>,แผนปฏิบัติราชการ <7.1-1(4)>และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ<7.1-1(5)> โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ศูนย์ฯตามท่ีก าหนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

2.      ด้านบริหารงาน 
มีการก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม 
ให้ค าแนะน า วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

ศวนมสธยล 7.1 - 1(1) 
รายงานการประชุมศูนย์ ครั้งที่ 
9/2555 วันที่ 5 ตุลาคม 2555 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(2) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(3) แผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(4) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(5) ตัวชี้วัด
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(6) 
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา รวมทั้งชี้แจงพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ คณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ <7.1-1(6)> ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ <7.1-1(7)> ที่มอบหมายอ านาจ
ตัดสินใจให้ด าเนินการในด้านต่างๆ  

3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ในการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ <7.1-1(8)> รวมทั้งหา
แนวทางวิธีการใหม่  หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4.      ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดไว้โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ทราบเพ่ือก าหนดแผนการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง <7.1-1(9)> และมีการรายงานผลประสิทธิภาพของการ
บริหารงบประมาณในระบบ e-performance ตัวชี้วัดที่  13.1-13.3 <7.1-
1(10)> 

รายงานการประชุมศูนย์ ครั้งที่ 
9/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2555 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(7) 
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(8) 
รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 
11/2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2555 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(9) 
รายงานสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 1(10) ร้อย
ละแผนการด าเนินงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปี 2556 

2. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมี
วิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน <7.1-2(1)> และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับของหน่วยงาน ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะท างานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงาน <7.1-2(2)> และน าผลการด าเนินงานของคณะท างาน มาแจ้งให้
ที่ประชุมของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ <7.1-2(3)> 

ศวนมสธยล 7.1 - 2(1) คู่มือ
การบริหารของศูนย์ฯ ประจ าปี 
2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(2) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(3) 
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นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งบันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและแจ้งผลให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา <7.1-2(4)> 
รวมทั้งการก าหนดทิศทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน  โดยมี
การบริหารงานตามโครงสร้างการท างานตามวงจร PDCA <7.1-2(5)>และ
ควบคุมคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก ได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี <7.1-2(6)>  
ทั้งนี้ได้น าข้อมูลสารสนเทศการประเมินผลค ารับรองฯ มาใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ปีละ 3 ครั้ง โดยพิจารณาจากมิติการพัฒนา และ
การปรับปรุงกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ  และมิติผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้นักศึกษาและผู้ใช้บริการ  <7.1-2(7)> <7.1-2(8)> 

รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 
1/2556 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(4) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 
4/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(5) 
โครงสร้างหน้าที่ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(6) 
บทสรุปผู้บริหาร 
ศวนมสธยล 7.1 - 2(7) 
บทสรุปผู้บริหารการรายงานผล 

3. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีการก ากับ 
ติดตามการน านโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหาร (ที่
ประชุมผู้อ านวยการศูนย์ฯ) โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
นโยบาย เพ่ือให้มีการทบทวนเป้าหมาย และน าข้อปัญหามาปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน <7.1-3(1)> พร้อมทั้งได้สื่อสาร
ไปยังบุคลากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้         
<7.1-3(2)>  ทัง้นี้ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. ระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามใน      
ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล<7.1-3(3)> โดยใช้
ระบบ e-Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน <7.1-
3(4)> 

ศวนมสธยล 7.1 - 3(1) 
รายงานการประชุมผุ้อ านวยการ
ศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 3(2) ค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 3(3) 
รายงานสรุปผลการประเมิน
เงินเดือน ครั้งที่ 2/2556 
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2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การ
ประเมินผลเพื่อการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง <7.1-3(5)> 

4. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา สนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม <7.1-4(1)> <7.1-4(2)> ดังนี้  

1. ก าหนดให้มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้วในแต่ละรอบของการประชุม เพ่ือติดตามและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรน าเสนอความคิดเห็นที่จะน าไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น             <7.1-4(3)> 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยให้ร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างาน ปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ ใน
การให้บริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ OSS ดังรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองฯ 
(ตัวชี้วัดที่ 9.1 และ ตัวชี้วัดที่ 10) <7.1-4(4)> และมีการประเมินทั้งด้านของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือให้การท างานใน
การให้บริการมีความคล่องตัว และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ผู้รับบริการได้รับ
คุณภาพจากการให้บริการที่ดีที่สุด <7.1-4(5)> 

3. ผู้บริหารก าหนดภารกิจในการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในกิจกรรมหลักด้านการบริการการศึกษา  และการเข้ามามีส่วนร่วมของ
บุคลากรศูนย์ฯ <7.1-4(6)> 

  

ศวนมสธยล 7.1 - 4(1) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 
พิเศษ/2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 4(2) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 989/2557  
ศวนมสธยล 7.1 - 4(3) 
รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 
11/2555 
ศวนมสธยล 7.1 - 4(4) 
บทสรุปผู้บริหาร 
ศวนมสธยล 7.1 - 4(5) 
บทสรุปผู้บริหาร OSS 
ศวนมสธยล 7.1 - 4(6) บท
สรุปผุ้บริหาร OSS 

5. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน รายงานการประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา <7.1-5(1)> และที่ประชุมศวนมสธยล 7.1 - 5(1) 
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ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็ม
ตามศักยภาพ 

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา <7.1-
5(2)> เต็มตามศักยภาพ  ดังนี้ 

1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา แจ้งมติที่
ประชุมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ที่จัดในแต่
ละครั้ง 2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีมติให้
แต่งตั้งคณะท างาน <7.1-5(3)>  3. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหาร ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
<7.1-5(4)> 

รายงานการประชุมผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ครั้งที่ 
3/2556 (หน้า 4) 
ศวนมสธยล 7.1 - 5(2) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 9/2555 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2555 (หน้า 6) 
ศวนมสธยล 7.1 - 5(3) บันทึก
เชิญประชุมคณะท างานบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ 
ศวนมสธยล 7.1 - 5(4) 
รายการประชุมครั้งที่ 1/2556 
ลงวันที่ 21 ก.พ. 56 (หน้า 2-3) 

6. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล    
มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย

ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือรายงานผลด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน น าปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในการจัดครั้งต่อไป <7.1-6(1)> 

2. หลักประสิทธิภาพ 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม  

ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ

ศวนมสธยล 7.1 - 6(1) 
รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 
1/2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 6(2) 
แบบฟอร์ม ก.ที่ 13 
ศวนมสธยล 7.1 - 6(3) 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 6(4) สรุป
การเลื่อนเงินขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 
2/2556  
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พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ <7.1-6(2)> 

3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธ

กิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี <7.1-6(3)> 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา <7.1-6(4)> 

5. หลักความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างตรงไปตรงมา <7.1-6(5)> 
6. หลักการมีส่วนร่วม 

        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่างๆ 
ของศูนย์ฯ <7.1-6(6)> และมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน <7.1-6(7)> 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
    มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมาย <7.1-6(8)>,< 7.1-6(9)> 
8. หลักนิติธรรม 

มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ <7.1-

ศวนมสธยล 7.1 - 6(5) บันทึก
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมินเงินเดือนรอบที่สอง ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 6(6) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
ปรับปรุงพื้นท่ีห้องคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 11/2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 6(7) 
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบประมาณ ประจ าปี 2556 
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6(10)> 
9. หลักความเสมอภาค 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว
ปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน
แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง  <7.1-6(11)> 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

     มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมี
ฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ในการ
ประชุมของหน่วยงาน <7.1-6(12) 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
หน่วยงานโดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรอง
อธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ต่อ
อธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 <7.1-7(1)>มีจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขคือ  ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ใหม่ที่รับสมัครผ่านศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2555 ไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2556  จึงได้มีการน าจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไข และ
รณรงค์รับสมัครกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่
ได้ก าหนดไว้ <7.1-7(2)> 

  

ศวนมสธยล 7.1 - 7(1) การ
วิเคราะห์และติดตามการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด 
ศวนมสธยล 7.1 - 7(2) ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 7.1 - 7(3) บันทึก
แจ้งผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2555 
ศวนมสธยล 7.1 - 7(4) แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2556 
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2. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555     
<7.1-7(3)> ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
คณะกรรมการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีความชัดเจน ควร
จัดท าโครงการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยบรรจุแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ในโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์หรือตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้สามารถ
ประเมินความส าเร็จของแผนดังกล่าวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการด าเนินการ
ปรับปรุงคือได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของศูนย์ฯ และจัดท าแผน
ยกระดับการประกันคุณภาพ <7.1-7(4)> ก าหนดกิจกรรมในการปรับปรุงโดยมี
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมีแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาอยู่ในโครงการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์หรือตัวบ่งชี้ความส าเร็จไว้
อย่างชัดเจน และน ามาใช้กับโครงการประกันคุณภาพกับนักศึกษา 5 สถาบัน ในปี
การศึกษา 2556 นี้ด้วยแล้ว <7.1-7(5)> 

  
  
  

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 7  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธ
กิจ 

มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน ในหัวข้อ “การสืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์” และมีคณะท างานในการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ซึ่ง
ครอบคลุมพันธกิจ1 ด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 

ศวนมสธยล 7.2 - 1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
ศวนมสธยล 7.2 - 1(2) ตามบันทึกที่ศธ.
0522.01(22)/1384 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอแจ้งประเด็น
ความรู้การจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน ตามประเด็นความรู้ “การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์” เป็นกลุ่ม
บุคลากรของศูนย์ จ านวน 9 คน เพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
1. งานอ านวยการและธุรการ 
  1.1 นางพาสนา  ปลื้มส าราญ                    1.4  นายสันธาน  ขวัญดี 
  1.2 นางสาวณัชญ์ศนันท์  นวลเจริญ            1.5  นายภริมย์  มีทอง 
  1.3 นายพิศาล   รัตนเสถียร                       1.6  นายราชันย์  วู้นา 

ศวนมสธยล 7.2 - 2(1) รายงานการ
ประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ครั้งที่ 
10 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 255 (หน้าที่ 4) 
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2. งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
  2.1 นายวิเชษฐ์  ยอดไชย         
3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
  3.1 นายวัชรพงษ์  ธงพุดซา 
   3.2 นางศิริเพ็ญ   ทองอินทร์ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

     มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์”  
โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การสืบค้น ฐานข้อมูล
ออนไลน์” โดยคัดเลือกวิทยากรผู้รับผิดชอบงานบริการสื่อและเทคโนโลยี  
นายวัชรพงษ์  ธงพุดซา เป็นผู้บรรยายสรุป โดยใช้คู่มือและการบรรยายเป็น
แนวทาง หลังจากจัดประชุมให้ความรู้ทางด้านเนื้อหาเสร็จ จึงให้ผู้เข้าอบรม
จัดท าแบบสรุปความเข้าใจจาการอบรม  จากกลุ่มเป้าหมายหมาย
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 8 คน ณ ห้องประชุมส านักงาน ชั้น 2 และมี
บุคลากรงานบริการสื่อฯเป็นพ่ีเลี้ยง กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง  โดยมีการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง หาก
ผู้รับผิดชอบติดราชการ  ก็สามารถมีผู้ให้บริการห้องสมุดแทนกันได้ 

ศวนมสธยล 7.2 - 3(1) รายงานการจัด
อบรมความรู้ประจ าปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง 
"การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" 
ศวนมสธยล 7.2 - 3(2) เอกสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จึงได้มีการประชุม
สรุปผลการเรียนรู้ และได้จัดท าคู่มือ 

การอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์”  
ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

ยะลาและเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  

  

ศวนมสธยล 7.2 - 4(1) คู่มือการ
ปฏิบัติงานการอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การสืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์” 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณท่ีผ่านมาที่

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีการน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ศวนมสธยล 7.2 - 5(1) การน าแนว
ปฏิบัติที่ดีไปใช้  

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/เอกสารแลกเปลี่ยนการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/เอกสารแลกเปลี่ยนการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คู่มือการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้.pdf


เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ประสบการตร์ตรง คือนายวัชรพงษ์  ธงพุดซา หัวหน้างานบริการสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้น ามาปรับใช้และฝึกอบรมให้บุคลากรของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเผยแพร่บนเว๊บ
ไซต์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานกรรมการ และ
บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

ศวนมสธยล 7.4 - 1(1) ค าสั่งเลขที่ 
35/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ศูนย์วิทยพัฒนา 

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง%20ปี%2056.pdf


เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน มสธ.ยะลา 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลาได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน โดย
หน่วยงานระบุประเภท และปัจจัยความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

1.     ความเสี่ยงด้าน ระบบการเรียนการสอน   
      ปัจจัยความเสี่ยง คือ  1 จ านวนนักศึกษาออกกลางคันเพ่ืมข้ึน (C1)มูลค่าความ

เสียหาย    
                                    2 . จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง  
2.     ความเสี่ยงด้าน ระบบการบริการนักศึกษา    
     ปัจจัยควาเสี่ยง คือ    1 รูปแบบการให้บริการ One Stop Service ยังไม่สมบูรณ์   
                                  2. ระบบบริการตอบปัญหานักศึกษาทุกระดับยังไม่มี

หน่วยงานกลางที่เก็บข้อมูลการติดต่อ ส่งผลให้นักศึกษาส่วนหนึ่งลาออกกลางคัน 
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลับได้/ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา  

3.     ความเสี่ยงด้าน ระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และงบประมาณ  
      ปัจจัยความเสี่ยง  คือ  1.  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินกันเบิกเหลื่อมปี 
4.   ความเสี่ยงด้าน  ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่     
      ปัจจัยความเสี่ยง  คือ  1.  เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
5.   ความเสี่ยงด้าน  ระบบงานสารบรรณและธุรการ       
      ปัจจัยความเสี่ยง  คือ  เพ่ือให้มีการจัดเก็บระบบเอกสารและท าลายเอกสารที่เป็น

ระบบ 

ศวนมสธยล 7.4 - 2(1) แบบ บสน.
1 แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

     คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้
น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความ
เสี่ยง พร้อมทั้งจัดล าดับความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสูง 

ศวนมสธยล 7.4 - 3(1) แบบ บสน.1 
แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b1%5d.pdf


พ.ศ. 2556 ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.ยะลา 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน 

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง    โดยก าหนดวิธีการจัดการ
กับความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat Transfer และ Termanate) 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รั้บผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้
อย่างชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ศวนมสธยล 7.4 - 4(1) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ลงในแบบฟอร์ม บสน. 2 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ระดับหน่วยงานต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และอธิการบดี รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
ผ่านระบบ e-performance 

ศวนมสธยล 7.4 - 5(1) รายงานผล
การด าเนินงานแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
ศวนมสธยล 7.4 - 5(2)  

6. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าฯ และไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (บสน.1) ประจ าปี 
2557 

ศวนมสธยล 7.4 - 6(1) แผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปี 2557 (แบบ บสน. 1)  

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 6  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.%201%20ปี%2056%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผลรอบ%2012%20เดือน%20ความเสี่ยงpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผลรอบ%2012%20เดือน%20ความเสี่ยงpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผลรอบ%2012%20เดือน%20ความเสี่ยงpdf.PDF
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานผลรอบ%2012%20เดือน%20ความเสี่ยงpdf.PDF
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/result.aspx?aNo=30&yy=2556&dID=57&dKp=0
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนบริหารความเสี่ยง%20บสน%201%20ปี.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนบริหารความเสี่ยง%20บสน%201%20ปี.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนบริหารความเสี่ยง%20บสน%201%20ปี.xlsx


 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  4.75 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

4.75  
ผลการด าเนินงาน 4.750  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  



ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน
สนับสนุน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ท าหน้าที่ในการ
วางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีการน าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัย
มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุน  จ านวน 4 
องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 7 จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 9 จ านวน 2  ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 97 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

ศวนมสธยล 9.1 - 1(1) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
ศวนมสธยล 9.1 - 1(2) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/ยะลา%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/ยะลา%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/ยะลา%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/ยะลา%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf


6. มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดย
ปรากฏอยู่ในส่วนน า SAR ของรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน   

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน 

ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จ านวน 5 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา และมีการทบทวนนโยบายการ
ประกันคุณภาพศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ศวนมสธยล 9.1 - 2(3) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 1/2556  
ศวนมสธยล 9.1 - 2(4) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 3/2556 
ศวนมสธยล 9.1 - 2(5) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2556 
ศวนมสธยล 9.1 - 2(1) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 10/2555 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2555 
ศวนมสธยล 9.1 - 2(2) 
รายงานการประชุมศูนย์วิทย
พัฒนา ครั้งที่ 11/2555 ลงวันที ่
27 ธันวาคม 2555 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน และมีผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน  ทั้งนี้ ผล
การด าเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.ยะลา  องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

  

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%201%20ปี%202556%20%2021%20ก.พ.%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%201%20ปี%202556%20%2021%20ก.พ.%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%201%20ปี%202556%20%2021%20ก.พ.%2056.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%204%20ปี%202556%20%2030%20ก.ย.56%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%204%20ปี%202556%20%2030%20ก.ย.56%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%204%20ปี%202556%20%2030%20ก.ย.56%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%204%20ปี%202556%20%2030%20ก.ย.56%20%20%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2010%20ลงวันที่%207%20พ.ย.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2010%20ลงวันที่%207%20พ.ย.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2010%20ลงวันที่%207%20พ.ย.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2010%20ลงวันที่%207%20พ.ย.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55.pdf


4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนับสนุน 

1. มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกปี  

3. น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัมฯ มสธ.ยะลา  

4. มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

ศวนมสธยล 9.1 - 4(3) แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2556 
ศวนมสธยล 9.1 - 4(4) เว๊บไซต์
ของศูนย์ฯ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2555 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้น าผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินคุณภาพประจ าปีมาพัฒนาก าหนดโครงการ /กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ดังนี้ 

1. องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 

2. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา3. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ 

  

4. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5. องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

ศวนมสธยล 9.1 - 5(1.) รายงาน
การประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา ครั้งที่ 11/2555 ลงวันที่ 
27 ธ.ค. 55 (หน้า 3) 
ศวนมสธยล 9.1 - 5(2.) รายงาน
การประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 14 
ส.ค.56 (หน้า 1) 
ศวนมสธยล 9.1 - 5(3) แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2556 

6. มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกัน

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดท าโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

ศวนมสธยล 9.1 - 6(1) 
ฐานข้อมูลกลางของศูนย์

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%2011%20ปี%202555%20ลงวันที่%2027%20ธ.ค.55%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/รายงานการประชุม%20ครั้งที่%203%20ปี%202556%20วันที่%2014%20ส.ค.57%20%20%20%20%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/แผนยกระดับ%20ประจำปี%202556%5b1%5d.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA56/SAR_QA56.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA56/SAR_QA56.htm


คุณภาพการศึกษา ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนน า SAR ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
บุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ท าให้ข้อมูล
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   

    นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยด าเนินงานในลักษณะของการรวมบริการ ประสานภารกิจ 
โครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และเน้นพันธกิจด้านการเรียน
การสอนเป็นหลัก ส่วนพันธกิจอ่ืนๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการด าเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงาน
สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ดังกล่าว เพ่ือส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาน าไปจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนองของมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชา 

ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายใน
หน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
กลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ซึ่งโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แห่ง รับชมการถ่ายทอดการประชุมผ่าน 
WEBCASTING 

ศวนมสธยล 9.1 - 7(1) บนัทึก
ที่บันทึกที่ศธ.0522.13/ว 41 ลง
วันที่ 28 เม.ย. 2557 เรื่อง ขอ
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online ประจ าปีการศึกษา 
2556  

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  โดยผ่านเว๊บไซต์ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การ
ประกัน.html 

ศวนมสธยล 9.1 - 8(1) เว๊บไซต์
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  

http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_pre/http:/qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/ศวนมสธยล/บันทึกที่ศธ.0522.13%20ว%2041%20ลงวันที่%2028%20เม.ย.%202557%20เรื่อง%20ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ประจำปีการศึกษา%202556%20.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/Qa%20การประกัน.html


 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

--ไม่มีข้อมูล-- 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

 
  ผลการด าเนินงาน 

 
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  


