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การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน                                   บทน า 

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เป็น
การประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงานสนบัสนุน ตวับ่งชีใ้นการประเมนิจะเน้นไปทีก่ารบรหิารจดัการและ
การพัฒนาองค์กรในภาพรวม แต่ก็มเีกณฑ์มาตรฐานในการประเมินที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ต้อง
ด าเนินงาน  การประกันคุณภาพเปรยีบเสมอืนเป็นการเก็บรายละเอียดทุกขัน้ตอนของการท างาน
ทัง้หมด และน ามาก าหนดใหเ้ป็นระบบทีม่คีุณภาพตามวงจร PDCA  เพราะฉะนัน้การประกนัคุณภาพ 
จงึไมใ่ช่งาน หากแต่เป็นกระบวนการทีแ่ทรกซมึอยูใ่นแต่ละขัน้ตอนของการท างานใหเ้กดิคุณภาพนัน่เอง 
จงึมคี ากล่าวว่า “ด าเนินงานประกนัคุณภาพใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า” กล่าวคอื ให้ประกนัคุณภาพ
อยู่ในทุกขัน้ตอน/กระบวนการในการท างานประจ าของทุกๆคน ทุกๆงาน  งานหรอืผลผลติที่ไดน้ัน้จะมี
คุณภาพอยา่งอตัโนมตั ิเพราะเป็นไปตามวงจร  PDCA นัน่เอง 

 

ท าไมตอ้งมกีารประกนัคุณภาพ เพราะงานจะสมัฤทธผิลไดน้ัน้ จ าเป็นต้องมกีระบวนการท างาน
ทีถู่กตอ้งและมมีาตรฐาน  การประเมนิผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิผลทีร่บัรองไดว้่าหน่วยงานของเรามี
คุณภาพ มมีาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและยอมรบัได้ จงึเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ผู้รบับรกิารเกิดความ
เชื่อมัน่ที่จะมารบับรกิารจากหน่วยงานนัน้  มคี าถามมากมายจากผู้ที่รบัผดิชอบด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพว่า “ประกันคุณภาพเป็นหน้าทีข่องใครและมคีวามเกีย่วข้องกับใครบ้าง” ค าตอบคือ 
ประกนัคุณภาพเป็นหน้าทีข่องทุกคน เพยีงแต่ต้องมผีูร้บัผดิชอบหลกัทีค่อยขบัเคลื่อนใหบุ้คลากรทุกคน
สามารถด าเนินงานได้ตามวงจรคุณภาพ และเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมงาน สรุป วิเคราะห ์
ประเมนิผล และถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูอ้ื่น  ประกนัคุณภาพเกี่ยวขอ้งกบัทุกคนในหน่วยงาน เพราะหาก
ทุกคนสามารถท างานได้อย่างมคีุณภาพ งานที่ออกมาก็จะมคีุณภาพเช่นกนั อนัจะส่งเป็นให้หน่วยงาน
นัน้ เป็นองค์กรที่มคีุณภาพตามไปด้วย “ประกนัคุณภาพ ต้องประกนัคุณภาพอะไรบ้าง” ในหน่วยงาน
หนึ่งๆ นัน้จะคิดว่าการประกันคุณภาพต้องด าเนินงานแค่เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละตัวบ่งชี้
เท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิ ในมุมมองของผูป้ระเมนิคุณภาพ จะไม่ไดม้องแค่เอกสาร/หลกัฐาน ที่น ามา
ให้ตรวจประเมนิ แต่ผู้ประเมนิจะมองภาพรวมทัง้หมดของหน่วยงานนัน้ๆ เช่น ประสทิธภิาพของคน 
สภาพแวดล้อมของการท างาน อาคารสถานที่ องค์ประกอบโดยรวมทัง้หมด กล่าวคอื ถ้าผู้ท างานให้
ความส าคญัในทุกๆ รายละเอยีดและใหค้วามส าคญักบัการท างานของตนใหม้คีุณภาพ หน่วยงานนัน้กจ็ะ
เป็นหน่วยงานทีม่คีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ 

 

คุณภาพ คอื ภาพของคุณ คุณภาพเปรยีบเหมอืนกระจกเงาทีส่ะทอ้นมาจากผูร้บับรกิาร ดงันัน้ 
หน่วยงานจงึตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพ และท าใหห้น่วยงานมคีุณภาพเป็น
ทีย่อมรบัใหก้บัผูร้บับรกิารอยา่งยัง่ยนื  

 

 

 



       รายงานผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

1 

                                             ส่วนท่ี  1  ข้อมลูเบือ้งต้น 
 

1. ช่ือกิจกรรม /โครงการ  
แลกเปล่ียนเรยีนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระหว่างศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ .ยะลา 

และศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 
 

2. สนับสนุนพนัธกิจ : การพฒันาองคก์ร  
 

3. การตอบสนอง Corporate KPI ของมหาวิทยาลยั 
C47 : จ านวนโครงการ /ทนนวหงาน งมงานาัานวนการพฒันาโครงารรางการาราทารทนนวหงานนองีทาวางหา่หั  

  งมงาอดค่รองกาัภารกาจปัจจวานัแ่ะอนาคต   
C49 : ระดาัควาีา าเรจ็นองการานาัานวนการด าเนานงานตาีเกณฑร์างวั่ ควณภาพแทนงชาตา (Thailand 
Quality Award : TQA) 
C50 : จ านวนกาจกรรีการจดัการควาีรูร KM / กาจกรรีชวีชนนกัปฏาาตัา ทรอื ชวีชนแทนงการเรมหนรูร 

 (COP) ประจ าปมงาประีาณ 
 

4.  การตอบสนองกลยทุธใ์นแผนยทุธศาสตรศ์นูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี  
หวงธศาาตรง์มง 6 พฒันาระาาาราทารจดัการไปาูนการาราทารจดัการงมงดม 
ล าดบัท่ี
ตวัช้ีวดั 

ช่ือตวัช้ีวดั อธิบายความสอดคล้อง 

เป้าประสงคท่ี์ 6.1  เพืงอใทรี มระาาาราทารจดัการงมงไดรี าตรฐาน ภาหใตรท่กัธรรีาภาาา่ 
6.1-1 ระดาัคะแนนเฉ่มงหผ่การประกนั

ควณภาพการศกึษาตาีองคป์ระกอา
งมงไดรราัีอาทีาห 

การด าเนานงานง าใทรเกาดผ่การเรมหนรูรในการน าไป
พฒันาตวัานงชมง้วกตวังมงี มการประเีานผ่การประกนั
ควณภาพใทรารร่วเปราทีาหงมงก าทนดไวร 

6.1-2 ระดาัควาีา าเรจ็นองการพฒันาแ่ะ
ปราัปรวงกระาวนการด าเนานงาน 
(ทีวด6 TQA) Create  นอง C49) 

การด าเนานงานกาจกรรีีมนรอารวปในการน าเานอ
พาจารณาผูราราทารปราักระาวนการด าเนานงานนอง
ศูนหว์างหพฒันา ีาธ. รนวีกนั โดหน าเานอใน
กระาวนงานท่กัเกมงหวกาัการาราการการศกึษา
แาาคราวงจร OSS 

เป้าประสงคท่ี์ 6.2  เพืงอเพางี นมดควาีาาีารถนองาวค่ากรดรานการาราการงมงเป็นเ่าศ 
6.2-1 รรอห่ะนองจ านวนาวค่ากรงมงไดรราั

การพฒันา 
กาจกรรีเป็น่กัษณะการาัี ีนา โดหการถนาหงอด
ควาีรูร แ่ะแ่กเป่มงหนแนวปฏาาตัาในการด าเนาน 
งานงมงดม จงึาาีารถนัารวีจ านวนชั งวโีงนอง
าวค่ากรงมงรนวีาัี ีนาเป็นจ านวน 1 วนั (8 ชี.) 

 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพระหว่างการถ่ายทอด

สญัญาผา่นระบบ  

VDO Conference  

จากศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

ภาพระหว่างการถ่ายทอด

สญัญาผา่นระบบ  

VDO Conference  

ทางศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 

ยะลา 



 
 

1 

เปรียบเทียบตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

(เกณฑใ์หม่เร่ิมใช้ตัง้แต่ปีการศึกษา 2557) 
 

ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 1 : ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารหน่วยงาน ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 : ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รกิารทุก

ระดบัของสถาบนั 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. ผูบ้รหิารหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจหน้าที่
การจดัตัง้หน่วยงานและ/หรอืตามทีห่น่วยงานก าหนดอย่าง
ครบถว้น มกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ล่วงหน้า และมกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการปฏบิตัิ
หน้าที ่(TQA 1.1ก(2))  

เกณฑม์าตรฐาน 
1. ผูบ้รหิารและทีป่ระชมุผูบ้รหิารของหน่วยงานปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถว้น  
 

2. ผูบ้รหิารหน่วยงานไดป้ฏบิตัตินเป็นตวัอย่างเพื่อ
แสดงออกถงึความมุง่มัน่ต่อค่านิยมของหน่วยงานหรอืของ
มหาวทิยาลยัทีก่ าหนดขึน้ (TQA1.1-(2)) 
 

2. ผูบ้รหิารและทีป่ระชุมผูบ้รหิารของหน่วยงานมี
วสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มคีวามสามารถในการ
วางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏบิตังิานและพฒันาหน่วยงาน  

3. ผูบ้รหิารและทีป่ระชุมผูบ้รหิารของหน่วยงานมกีาร
ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทัง้สามารถสือ่สารแผนและผลการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยงับุคลากรในหน่วยงาน  

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานมชี่องทางในการรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และใชข้อ้มลูสารสนเทศในการปฏบิตังิานและ
พฒันาหน่วยงาน (TQA 1.1)  

4. ผูบ้รหิารและทีป่ระชุมผูบ้รหิารของหน่วยงาน
สนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานมสีว่นร่วมในการบรหิาร
จดัการ ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

4. ผูบ้รหิารหน่วยงานสือ่สารแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีและผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานไปยงั
บุคลากรในหน่วยงาน (TQA 1.1ข(1)) 

5. ผูบ้รหิารและทีป่ระชุมผูบ้รหิารของหน่วยงานถ่ายทอด
ความรูแ้ละสง่เสรมิพฒันาผูร้ว่มงาน เพื่อใหส้ามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานเตม็ตามศกัยภาพ  

5. ผูบ้รหิารหน่วยงานบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่าง
ครบถว้นทัง้ 10 ประการ ทีแ่สดงผลการด าเนินงานอย่าง
ชดัเจน (TQA 1.1, 1.2) 

6. ผูบ้รหิารและทีป่ระชุมผูบ้รหิารของหน่วยงาน
บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
     7. มหาวทิยาลยัมกีารประเมนิผลการบรหิารงานของ
หน่วยงานและผูบ้รหิารหน่วยงานน าผล การประเมนิไป
ปรบัปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 : การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
หน่วยงาน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.13 : การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
สถาบนั (สมศ.13) 

เกณฑม์าตรฐาน 
ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิผูบ้รหิารหน่วยงาน 

ผลคะแนนค ารบัรองการปฏบิตัริาชการในระบบ  
e-performance ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เกณฑม์าตรฐาน 
ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิผูบ้รหิารหน่วยงาน 

ผลคะแนนค ารบัรองการปฏบิตัริาชการในระบบ  
e-performance ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 : ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารหน่วยงาน 
1. ผูบ้รหิารหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจหน้าที่

การจดัตัง้หน่วยงานและ/หรอืตามทีห่น่วยงานก าหนดอย่าง
ครบถว้น มกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ล่วงหน้า และมกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการปฏบิตัิ
หน้าที ่(TQA 1.1ก(2))  

 ประกาศจดัตัง้หน่วยงาน 
 หลกัเกณฑก์ารประเมนิผูบ้รหิารหน่วยงาน 
 รายงานผลการประเมนิตนเองของผูบ้รหิารหน่วยงาน 

1. ขอ้บงัคบั มสธ. ว่าดว้ยการด าเนินงานของศนูยว์ทิยพฒันา 
มสธ. พ.ศ. 2550  

2. เอกสารลงนามค ารบัรอง 
3. หลกัเกณฑ/์แบบประเมนิ ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ (ถา้ม)ี 
 
 

2. ผูบ้รหิารหน่วยงานไดป้ฏบิตัตินเป็นตวัอย่างเพื่อ
แสดงออกถงึความมุง่มัน่ต่อค่านิยมของหน่วยงานหรอืของ
มหาวทิยาลยัทีก่ าหนดขึน้ (TQA1.1-(2)) 

 ค่านิยมของหน่วยงานหรอืของมหาวทิยาลยั 
 การปฏบิตัตินของผูบ้รหิารหน่วยงานในการมอบนโยบาย 

ด าเนินงาน/กจิกรรม และการประชุมภายในหน่วยงาน  

1. ค่านิยมองคก์ร STOU Culture 
2. โครงสรา้งและค าสัง่มอบหมายในคณะกรรมการบรหิารฯ 
 
 

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานมชี่องทางในการรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และใชข้อ้มลูสารสนเทศในการปฏบิตังิานและ
พฒันาหน่วยงาน (TQA 1.1)  

 ช่องทางทีผู่บ้รหิารหน่วยงานใชใ้นการรบัฟังความคดิเหน็ เช่น 
Webboard ทีป่ระชุมหน่วยงาน เป็นตน้ 

 ฐานขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการปฏบิตังิาน 
 ระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการประกอบการปฏบิตังิาน 

1. รายงานการประชมุกรรมการบรหิารศนูยฯ์ 
2. รายงานการประชมุบุคลากรศนูยฯ์ 
3. เวบ็บอรด์/เฟสบุ๊ค 
4. ระบบสารสนเทศ.... 
 
 

4. ผูบ้รหิารหน่วยงานสือ่สารแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีและผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานไปยงั
บุคลากรในหน่วยงาน (TQA 1.1ข(1)) 

 วธิกีารชีแ้จงท าความเขา้ใจกบับคุลากรภายในหน่วยงานถงึ
วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 

 รายงานการประชมุของหน่วยงาน 

รายงานการประชมุกรรมการบรหิารฯ 
1. รายงานการประชมุการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรฯ์ 
2. รายงานการประชมุจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 
รายงานการประชมุบุคลากรฯ 
3. รายงานทีม่วีาระการชีแ้จง/ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร/์

แผนปฏบิตัริาชการ-แผนปฏบิตักิาร 
4. บอรด์ตดิประกาศ/เวยีนแจง้ 
 
 





       ก ำหนดกำร            15 พฤษภำคม 2558                    

 

เวลำ    กิจกรรม 

08.00    ทดสอบระบบ VDO Conference 

08.30 – 10.00 น. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ “แนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน

กำรประกนัคณุภำพของศนูยวิ์ทยพฒันำ มสธ. เพชรบรีุ” 

10.00 – 11.00 น. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “แนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน

กำรประกนัคณุภำพของศนูยวิ์ทยพฒันำ มสธ.ยะลำ และ

นครศรีธรรมรำช” 

11.00 – 12.00 น. กิจกรรมแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ในกำรด ำเนินงำน 

12.00 – 13.00 น. พกักลำงวนั 

13.00 – 15.00 น. กิจกรรมแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็และพิจำรณำตวัอย่ำง

หลกัฐำนอ้ำงอิงในกำรประเมินคณุภำพ  

15.00 – 17.00 น. แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมตวับ่งช้ีท่ี 3 และตวับ่งช้ีท่ี 7 

 สรปุกิจกรรม 

 

************************************ 

 

 





 ~ 1 ~
 

 
 

 

แบบประเมินกิจกรรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระหว่างศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ยะลา และศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ณ ห้องประชุมศนูยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ยะลา 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

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

 

วตัถปุระสงค ์ แบบประเมินกิจกรรมน้ี จดัท ำขึ้นเพื่อประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และ

ประโยชน์ของกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบักำรน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนประจ ำเพื่อให้เกิดกำร

ปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพของศูนยฯ์ 
 

ค าช้ีแจง โปรดท ำเครือ่งหมำย     ในหวัขอ้ทีต่รงกบัควำมเหน็ของท่ำนมำกทีสุ่ด 

หวัข้อ รายละเอียด 
ระดบัความคิดเหน็ 

 มำกทีสุ่ด 

5 

มำก 

4 

ปำนกลำง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

วทิยำกร/ผูใ้หค้วำมรู ้ 1. จดัล ำดบัหวัขอ้ในกำรใหค้วำมรูไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสม      

2. สำมำรถยกตวัอยำ่ง/ตอบค ำถำมไดอ้ยำ่งชดัเจน      

3. ใชเ้วลำในกำรใหค้วำมรูไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสม      

4. วทิยำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในหวัขอ้ทีบ่รรยำย      

เนื้อหำของกจิกรรม 1.ควำมรู้ที่ได้รบัครอบคลุมสำระส ำคญั  ครบถ้วนตำมที่

คำดหวงั 

     

2.ควำมรูท้ีไ่ดร้บัสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ      

3.กระตุน้ใหม้สี่วนรว่มในกจิกรรม      

4.สำมำรถยกตวัอยำ่ง/ตอบค ำถำมไดอ้ย่ำงชดัเจน      

ดำ้นอื่นๆ 1.ควำมเหมำะสมของสถำนที่      

2.ควำมเหมำะสมของเวลำ      

3.ควำมเหมำะสมของกจิกรรม      

สรปุภำพรวม 1.ท่ำนมคีวำมพงึพอใจกบัภำพรวมในกำรจดักจิกรรมอยู่

ในระดบัใด 

     

พลกิหน้ำ 2  

 



 
ดารา  สาสุขจิต 

ศนูยวิ์ทยพฒันา  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  เพชรบรีุ 
 

แบบติดตามผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน” 

ระหว่างศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ยะลา และศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ณ ห้องประชุมศนูยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ยะลา 

เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 

ท่านน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้รว่มกจิกรรมไปประยุกตใ์ชก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างไรบา้ง 
 

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

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

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

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

งานทีเ่กดิจากการน าความรูไ้ปใชม้กีี่ชิน้งานและงานอะไรบา้ง  (จ านวนงาน/เอกสารอา้งองิ) 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

ท่านคดิว่ากจิกรรมทีเ่ขา้รว่มควรมกีารพฒันาหรอืแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

ท่านคดิว่ากจิกรรมใดควรจดัเป็นกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในครัง้ต่อไป/ปีต่อไป 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

 



  ศนูยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                  การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน Performance Projections 

 
 

1 

 
 

 
 

การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน  
Performance Projections 
เทียบเคียงผลระหว่าง 

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวับง่ช้ีท่ี 7: ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงาน 
 

 
จากขอ้เสนอในการจดักจิกรรมฯ ใหเ้ลอืกกระบวนการการด าเนินงาน “การบรกิารการศกึษาแบบ

ครบวงจร OSS”  เนื่องจากเป็นกระบวนการด าเนินงานทีทุ่กศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ด าเนินการใน
มาตรฐานทีเ่หมอืนกนั และมกีารเกบ็แบบส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามกลางทีผ่่านความเหน็ชอบจากรอง
อธกิารบดแีลว้ ซึง่ในการปรบักระบวนการฯ ดงักล่าว ตอ้งมกีารก าหนดกระบวนงานหลกั Core Process 
และกระบวนงานสนบัสนุน Support Process   

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบสรุปภาพรวมกระบวนการหลักและกระบวนการสนบัสนุน 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กระบวนการ 
สนับสนุน 
(Support 
Process) 

S1 บริการห้องสมุด (ยืม-คืน) และสื่อโสตทัศน์ (สอน
เสริมทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 
S2  การบริหารงานทั่วไป  
(การเงิน-บัญชี งบประมาณและพัสดุ) 
S3 

กระบวนการหลัก 
(Core Process) 

C1 
บริการด้านรับสมัคร

นักศึกษาใหม่  
(ณ ที่ท าการศูนย์ฯ และ

หน่วยเคลื่อนที่) 
 

C2 
บริการด้านการรับ

ลงทะเบียน  
(ณ ที่ท าการศูนย์ฯ และ

หน่วยเคลื่อนที่) 
 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ :  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านบริการการศึกษา และ 
พัฒนาเครือข่ายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 



                         Planning                                 Budgeting                Rewarding System 

 
 
 
พนัธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ยทุธศาสตร ์

 
 
 

แผนปฏิบติัราชการ : A 1 

 
 
 

 แผนปฏิบติัราชการ : A 2 

  
ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  

 

แผนอตัราก าลงั 

พธ.1 : บรกิารการศกึษาแกน่กัศกึษา
และประชาชน 

พธ.2 : สนบัสนุนกจิกรรมการเรยีนการ
สอนของ มสธ. 

พธ.3 : พฒันาความรว่มมอืเครอืขา่ย

ในการใหบ้รกิารการศกึษาทางไกล 

พธ.4 : สง่เสรมิบรกิารวชิาการและ
วชิาชพีแกชุ่มชน 

พธ.5 : อนุรกัษ ์สง่เสรมิศลิปวฒันธรรม
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

สนับสนุนพนัธกิจ : การพฒันาองคก์ร 

ยศ.1 : พฒันาการใหบ้รกิารการศกึษา
สูค่วามเป็นเลศิ 

ยศ.2 : ลดการออกกลางคนัของ
นกัศกึษา 

ยศ.3 : พฒันาเครอืขา่ยบรกิาร
การศกึษาใหเ้ขม้แขง็ 

ยศ.4 : สง่เสรมิบรกิารวชิาการและ
วชิาชพีแกชุ่มชน 

ยศ.5 : สง่เสรมิศลิปวฒันธรรม และ
อนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ยศ.6 : พฒันาระบบบรหิารจดัการไปสู่
การบรหิารจดัการทีด่ ี

ยศ.7 : พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
กายภาพทีเ่อือ้ต่อการท างานและการ
เรยีนรู ้

ผลผลิต 

บริการการศึกษา 
ก 1.3.8 (4) 

ผลผลิต 

บริหารงานทัว่ไป 
พ 1.1.12 (4) 

แผนแม่บท 
บริการวิชาการแก่สงัคม 
แผนงานที ่6–7 และ 9-11 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 

กจิกรรมหลกั 
ที ่1-4 

ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 

กจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 

กจิกรรมหลกั 
ที ่1-3 

ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 

กจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย 

เงินงบประมาณ 
เงินแผน่ดิน 

รายเดือน 

รายไตรมาส 

รายปี 

AE : ระบบติดตาม 
รายการงานเงิน : ตสน 
รายได้/รายรบั: กค./กผ. 

e-Performance 
รายงานแผน-ผล 

e-Performance 
รายงานผลยทุธศาสตร์
ประกนัคณุภาพ 
 

รายเดือน 

รายไตรมาส 

รายปี 

AE : ระบบติดตาม 
รายการงานเงิน : ตสน 
รายได้/รายรบั: กค./กผ. 

e-Performance 
รายงานแผน-ผล 

e-Performance 
รายงานผลยทุธศาสตร์
ประกนัคณุภาพ 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์เมื่อ
เสรจ็ส้ินกิจกรรม/โคงการ 

สรปุผลการด าเนินงานประจ าปี 

แผนบริหารความเส่ียง วิสยัทศัน์ ( Vision ) : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านริการการศึกษา และ
พฒันาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

Planning – Budgeting & Rewarding System ระบบความเช่ือมโยงระหว่างแผน-งปบระมาณและการติดตาม/ประเมินผล 
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ส่วนท่ี 1 : บทน า 
 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 มกีารปรบัเปลี่ยนตวับ่งชี้และ
เกณฑม์าตรฐานในการประเมนิ  ส าหรบัหน่วยงานสนับสนุน ระดบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  มหาวทิยาลยั
ก าหนดใหป้ระเมนิคุณภาพดว้ยกนั 9 ตวับ่งชี ้ 

 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพฒันาแผน นัน้ ในเกณฑ์
มาตรฐานขอ้ที ่6 ก าหนดไวว้่า “มกีารคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Performance Projections) ตามตวั
บ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีส่ าคญัของหน่วยงานซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได ้(TQA 2.2 ข.)) 

จากเกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 6 ที่ไดก้ าหนดไวน้ัน้ เป็นกระบวนการใหม่ ทีห่น่วยงานยงัไม่เคยมกีาร
ด าเนินงานมาก่อน และจากการจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ยะลา และศูนย์วทิย
พฒันา มสธ. นครศรธีรรมราช โดยน ารูปแบบการด าเนินงานจากศูนย์วิทยพฒันา มสธ. เพชรบุร ีมา
แลกเปลี่ยนวิธีการ/ ขัน้ตอน/ กระบวนงาน ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา ผ่านระบบ Video Conference กบัศูนย์
วทิยพฒันา มสธ. นครศรธีรรมราช นัน้ ไดม้กีารหารอืแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกบัเกณฑม์าตรฐานใน
ตวับ่งชีน้ี้ และขอสรปุประเดน็ต่างๆ ในการเสนอพจิารณาการด าเนินงาน การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
(Performance Projections) ไวด้งันี้ 

1. การเทยีบเคยีงการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Performance Projections) ระหว่าง 
หน่วยงานนัน้ ตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้คอื ม ีพนัธกจิหลกั
ในการด าเนินงานที่เหมอืนกัน ซึ่งในระดบัศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่งนัน้ ด าเนินงานโดยใช้
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ เหมอืนกนั และใช้แผนยุทธศาสตรท์ี่มกีารวเิคราะหร์่วมกนั ซึง่ประเดน็ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดัหลกั นัน้เหมอืนกนั ซึ่งอาจจะแตกต่างกนัทีก่จิกรรม/โครงการ และค่าเป้าหมาย ทีแ่ต่
ละแห่งไดก้ าหนดไว้ ในการเทยีบเคยีงนัน้ จึงขอเสนอให้ท าการเทียบเคียงผลการด าเนินงานระหว่าง
ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง 

2. ในการเทยีบเคยีงการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Performance Projections) และน ามา 
เป็นหลกัฐานอา้งองิประกอบผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานเพื่อรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในนัน้ ต้องมกีารจดัท ารายงานการเทยีบเคยีงฯ ดงักล่าวขึน้มา ซึ่งในการเบื้องต้นได้สอบถามไปยงั
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัแล้ว ได้ให้ข้อเสนอว่า ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ. 
สามารถท าการเทยีบเคยีงผลฯ ระหว่างศูนยท์ัง้ 10 แห่งได้  และมกีารจดัท ารายงานผลการเทยีบเคยีงฯ 
เพยีงฉบบัเดยีว และใชร้ว่มกนัไดท้ัง้ 10 ศูนย ์

3. การพจิารณาตวับ่งชี/้ตวัชีว้ดั ทีจ่ะน ามาเทยีบเคยีงผลการด าเนินงานนัน้ ทางศูนย์ 
ประสานงานการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัไดใ้หข้อ้เสนอในการพจิารณาตวับ่งชี/้ตวัชีว้ดั ดงันี้ 
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3.1 ควรเป็นตวัชีว้ดัทีม่ ีOut put (ผลผลติ) ทีช่ดัเจน และเป็นภารกจิหลกัทีศู่นยฯ์ ด าเนินการ
อยู่  โดยเน้นที่ผลการด าเนินงานแต่ละแห่ง ไม่น ามาเป้าหมายมาเป็นกรอบในการ
เทยีบเคยีง 

3.2 มคีวามสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร ์โดยสามารถเลอืกตวัชี้วดัที่เน้นเป็นหลกัๆ มาท า
การเทยีบเคยีงไดเ้ลย 

3.3 เป็นตวัชีว้ดัทีจ่ะสามารถน าไปก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนินงานใหม้ผีลสมัฤทธิท์ีสู่งขึน้ใน
ปีต่อไป โดยศึกษาจากศูนยว์ทิยพฒันา ที่มผีลการด าเนินงานในตวัชี้วดันัน้ ในระดบัที่
สามารถเป็นตน้แบบได ้

4. ประโยชน์ในการท ารายงานการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน Performance Projections 
เทยีบเคยีงผลระหว่างศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง  นัน้ จะท าให้ศูนย์ได้พฒันากลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพทีเ่พิม่ตวัสูงขึน้เนื่องจาก ต้องมกีารวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในตวัชี้วดัที่
น ามาเปรยีบเทยีบผลของคู่แข่ง (ผูท้ีน่ ามาเปรยีบเทยีบกนัคอื ศวน. ทัง้ 10) และวเิคราะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย 
ที่ส่งผลให้มกีารด าเนินงานที่สูง หรอืในระดบัที่ต้องปรบัปรุง หน่วยงานจะท าอย่างไรหากพบว่ามคีวาม
แตกต่างเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงาน กล่าวคอื หน่วยงานที่มผีลการด าเนินงานในระดบัที่ต้อง
ปรบัปรงุ กจ็ะไดศ้กึษาแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานทีม่ผีลการด าเนินงานทีป่ระสบความส าเรจ็
ได ้และน าไปปรบักลยทุธท์ีจ่ะพฒันาตวัชีว้ดันัน้ ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ในปีถดัๆ ไปได ้ 

5. น าเสนอรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร (รองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล) เพื่อพจิารณาตวัชีว้ดัทีจ่ะ 
น ามาเทียบเคียงฯ และแบบรายงานผล ตามเอกสารแนบ 1 ก่อนน าไปเป็นหลกัฐานอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานตวับ่งชีท้ี ่3 กระบวนการพฒันาแผน ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ที ่6 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ศนูยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                  การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน Performance Projections 

 
 

4 

ส่วนท่ี 2 : วิธีการด าเนินงาน 
 
ตวัช้ีวดัท่ีน าเสนอพิจารณาท าการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน Performance Projections 
เทียบเคียงผลระหว่างศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง 
 เนื่องจากศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. มพีนัธกจิหลกัดา้นบรกิารการศกึษา ตวัชีว้ดัทีน่ ามาเสนอพจิารณา
จึงเป็นตัวชี้ว ัดที่เกี่ยวกับนักศึกษาทัง้หมด และมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ของศูนย์วทิยพฒันา  และตามที่รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร ได้ให้นโยบาย 6 เพ่ิมในการ
ด าเนินงานของ ศวน. ไว้ เมื่อครัง้ประชุมจดัท าค าขอและแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เมือ่วนัที ่ 23 -24 เมษายน 2558 ณ หอ้งประชุม .......อาคารบรหิาร ชัน้ 6 มสธ. นัน้ ตวัชีว้ดัทีเ่สนอ
พจิารณาจงึมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  
ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษาใหม่ (ทุกระดบั)  และผูเ้รียนสมัฤทธิบตัรเมื่อ
เทียบกบัปีงบประมาณท่ีผ่านมา (สมคัรผา่น ศวน.) 

ค านิยาม : ผลรวมของจ านวนนักศกึษาที่เกดิจากผลส าเรจ็ของการส่งเสรมิกจิกรรมการรณรงค์
นักศึกษา การสื่อสารทางการตลาด การสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้
สามารถตดัสนิใจสมคัรเรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนกบัมหาวทิยาลยัไดร้วดเรว็และเพิม่มากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัขอ้มลูนกัศกึษาในหลกัสตูรการเรยีนการสอน ปีฐาน 2556 

ค าอธบิาย : ด าเนินการรายงานผลเทยีบเคยีงตวัชีว้ดันี้ เป็นค่าของรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ โดยรายงาน
คู่ขนานกับตัวชี้วดัเก่า (จ านวนนักศึกษาใหม่ทุกระดบัที่สมคัรผ่าน ศวน.) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปรมิาณที่
สะทอ้นใหเ้หน็ผลผลติทีช่ดัเจน และน าขอ้มลูรวมจากผลผลตินี้มาคดิเป็นรอ้ยละของตวัชีว้ดันี้ 

การน าขอ้มูลพื้นฐาน Baseline มาเปรยีบเทยีบในรายงานนี้ จ าเป็นต้องใช้ขอ้มูลเชงิปรมิาณเป็น
หลกั เนื่องจากตวัชี้วดัที่ประเมนิเกี่ยวกบัจ านวนนักศกึษาใหม่นัน้ มกีารเปลี่ยนแปลงชื่อตวัชี้วดั วธิกีาร
ประเมิน และการเก็บข้อมูลเกือบทุกปี เพราะฉะนัน้การเก็บข้อมูลเพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายในปีต่อไป จงึตอ้งใชจ้ านวนนกัศกึษาใหม ่(ทุกระดบั) และจ านวนผูเ้รยีนสมัฤทธบิตัร เป็นจ านวน
คนในแต่ละปี แต่ละหน่วยงาน เป็นหลกัในการน ามาเทยีบเคยีงและแทนค่าเป็นรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ต่อไป  

แหล่งขอ้มลู :  เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได ้ และน ามาเทยีบเคยีงไดจ้ากผลการด าเนินงานใน
ระบบสารสนเทศ e-Performance และระบบสามมติ ิAE  
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ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั ความเช่ือมโยงกบัการประเมินผล 
Corporate KPI นโยบายผูบ้ริหาร พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบติัราชการ ค ารบัรองฯ e-Performance 

Corporate KPI 
ตวัที ่24  และ 
Corporate KPI 
ตวัที ่25 

นโยบาย 6 เพิม่  
นโยบายที่ 1  เพิ่มยอด
นกัศกึษา 

พนัธกจิที ่1 :  
บริก า รกา รศึกษาแก่
นกัศกึษาและประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : 
พฒันาการให้บริการการศึกษาสู่ความ
เป็นเลศิ  
เป้าประสงคท์ี ่1.2 :  
เพื่อเพิม่จ านวนนกัศกึษา/ผูเ้รยีนทีส่มคัร
ผ่านศวน.มสธ.  
ตวัชีว้ดัหลกัที ่1.2-1 :  
ร้อยละที่ เ พิ่ม ขึ้น ต่ อ ปี ของจ านวน
นักศกึษาในหลกัสูตรการเรยีนการสอน
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 
(สะสม) (C24) และ 
ตวัชีว้ดัหลกัที ่1.2-2 : 
รอ้ยละที่เพิม่ขึน้ต่อปีของผู้เรยีนใหม่ใน
โครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อเทียบจากปี
ฐาน (สะสม) (C25) 

ผ ล ผ ลิ ต ก า ร บ ริ ก า ร
การศกึษา ศูนย์วทิยพฒันา 
มสธ. .... รหสั ก 1.3.8(...) 

Bastline  
ปีงบประมาณ 2555 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาใหม่ 
(ทุกระดบั) ทีส่มคัรผ่าน ศวน. 
ปีงบประมาณ 2556 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาใหม่ 
(ทุกระดบั) ทีส่มคัรผ่าน ศวน. 
ปีงบประมาณ 2557 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ต่อปีของจ านวน
นกัศกึษาในหลกัสตูรการเรยีนการสอน ที่
สมคัรผ่านศนูยว์ทิยพฒันา (C24 ศวน.) และ 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ต่อปีของผูเ้รยีน
ใหม่ในโครงการสมัฤทธบิตัรเมื่อเทยีบจากปี
ฐาน (สะสม) (C25) 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ต่อปีของจ านวน
นกัศกึษาในหลกัสตูรการเรยีนการสอน ที่
สมคัรผ่านศนูยว์ทิยพฒันา (C24 ศวน.) และ 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ต่อปีของผูเ้รยีน
ใหม่ในโครงการสมัฤทธบิตัรเมื่อเทยีบจากปี
ฐาน (สะสม) (C25) 
ค่าเป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2559 
     คาดการณ์ใชต้วัชีว้ดัเหมอืนกบั
ปีงบประมาณ 2558 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 : จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนทัง้หมดในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบ ผา่น ศวน. 
ค านิยาม : รอ้ยละของจ านวนนักศกึษา ทีม่าใชบ้รกิารลงทะเบยีนเรยีน ทุกระดบัผ่านศูนยว์ทิยพฒันา 

มสธ. และหน่วยเคลื่อนทีใ่หบ้รกิารในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบ 
ค าอธิบาย : ตัวชี้วดันี้ที่น ามาจากตัวชี้วดัในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2 ตวัชีว้ดัมารวมกนั ไดแ้ก่ 
ตวัชีว้ดัในแผนยทุธศาสตร ์

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการออกลางคันและลงทะเบียนเรียนต่อในภาค
การศกึษาถดัไป (C12) 
ตวัชีว้ดัในแผนปฏบิตัริาชการ 

2. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนทุกระดบัผ่าน ศวน.เมื่อเทียบกับภาคการศึกษา
เดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 

วธิีการรายงานผลเทียบเคียงของตัวชี้วดันี้ เนื่องจากเป็นจ านวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีน
เหมอืนกนั แต่ต่างกนัตรงทีว่ธิกีารและแหล่งขอ้มลู ซึง่รอ้ยละของนักศกึษาทีล่งทะเบยีน ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมลด
การออกกลางคนั นัน้ หน่วยงานไม่สามารถเกบ็ขอ้มลูเองได้ ต้องใหส้ านักทะเบยีนและวดัผลเป็นผูต้รวจสอบ
ให ้เนื่องจากปัจจบุนัเวบ็ไซต ์มสธ. ไมส่ามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษา ส าหรบัอกี
ตัวชี้วดั ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนทุกระดบัผ่าน ศวน.ฯ นัน้ เป็นตัวชี้วดัที่ศูนย์เก็บผลการ
ด าเนินงานเอง และสามารถน าขอ้มูลมารายงานไดเ้ลย ในการรายงานผลเทยีบเคยีงของตวัชี้วดันี้จงึรายงาน
เป็น 3 มมุมองดว้ยกนัคอื  

1) สะทอ้นใหเ้หน็ผลการด าเนินงานทีศู่นยด์ูแลนักศกึษา Maintain ดว้ยการใหบ้รกิารการศกึษา
แก่นักศกึษาในพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบ : ตวัชีว้ดั รอ้ยละเฉลีย่ของนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนทุก
ระดบัผ่าน ศวน.เมือ่เทยีบกบัภาคการศกึษาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 

2) สะทอ้นใหเ้หน็ผลลพัธจ์ากการด าเนินงานทีส่นับสนุนกจิกรรมลดการออกกลางคนั Drop Out 
ทีม่ผีลสะทอ้นกลบัมา Feedback : ตวัช้ีวดั รอ้ยละของนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมลดการออ
กลางคนัและลงทะเบยีนเรยีนต่อในภาคการศกึษาถดัไป (C12) 

3) สะท้อนให้เห็นถึง Out put ผลผลติเชงิปรมิาณ ที่ศูนยด์ าเนินการตลอดปีงบประมาณ : 
ตวัช้ีวดั จ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนทัง้หมดในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ ผ่าน ศวน. 

การน าขอ้มลูพืน้ฐาน Baseline มาเปรยีบเทยีบในรายงานนี้ จ าเป็นต้องใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณเป็นหลกั 
เนื่องจากตัวชี้วดัที่ประเมนิร่วมทัง้ 3 ด้านนัน้ มีการแปลค่าเป็นร้อยละ และตัวชี้วดัใหม่ที่เริม่ประเมนิใน
ปีงบประมาณ 2557 ขอ้มูลพื้นฐานจงึใช้จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบยีนทัง้หมดในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ ผ่าน 
ศวน. เป็นหลกั เนื่องจากเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณทีเ่หน็ชดัเจนและสามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้ากที ่ศวน. เอง 

แหล่งขอ้มลู :  เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได ้ และน ามาเทยีบเคยีงไดจ้ากผลการด าเนินงานในระบบ
สารสนเทศ e-Performance และระบบสามมติ ิAE
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 ความสอดคล้องกบัตวัช้ีวดั ความเช่ือมโยงกบัการประเมินผล 
Corporate KPI นโยบายผูบ้ริหาร พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบติัราชการ ค ารบัรองฯ e-Performance 

Corporate KPI 
ตวัที ่12 

นโยบาย 6 เพิม่  
นโยบายที ่2 : 
เพิ่ม คว ามส า เ ร็จทา ง
การศกึษาของนกัศกึษา 

พนัธกจิที ่2 :  
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรยีนการสอนของ มสธ. 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : 
ลดการออกกลางคันของนักศึกษา
เป้าประสงคท์ี ่2.1 : 
เพื่อลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน 
(Drop out)  
ตวัชีว้ดัหลกัที ่2.1-2 :  
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ 
ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไป 

ผ ล ผ ลิ ต ก า ร บ ริ ก า ร
การศกึษา ศูนย์วทิยพฒันา 
มสธ. .... รหสั ก 1.3.8(...) 

Bastline  
ปีงบประมาณ 2555 
ตัวชี้วดั : ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนทุกระดบัผ่าน ศวน. และ 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมลดการออกกลางคัน (Drop 
Out) ระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนใน
ภาคถดัไป  
ปีงบประมาณ 2556 
ตัวชี้วดั : ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรยีนทุกระดบัผ่าน ศวน. เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา  
ตวัชี้วดั : ร้อยละของจ านวนนักศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียนทัง้หมดในเขตพื้นที่ที่
รบัผดิชอบ  
ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนิน
กจิกรรมลดการออกกลางคนั (Drop Out) 
ระดบัปรญิญาตรขีอง ศวน.  
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 
ปร ะ เ มิน ร ว ม ตั ว ชี้ ว ั ด ห ลัก  “ ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้ว ัดของ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของหน่วยงาน” 
ค่าเป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2559 
     คาดการณ์ใชต้วัชีว้ดัเหมอืนกบั 2558 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 : ร้อยละของชมรมนักศึกษาประจ าจงัหวดัท่ีด าเนินกิจกรรมต่อจ านวนชมรม
นักศึกษาทัง้หมดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

ค านิยาม : รอ้ยละของผลรวมของชมรมนักศกึษาทีม่กีารด าเนินกจิกรรมเปรยีบเทยีบกบัจ านวนชมรม
นกัศกึษาทัง้หมดทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ ศวน. แต่ละแห่ง 

ค าอธบิาย : ตวัชีว้ดันี้น ามาจากตวัชีว้ดัในแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ
ทีป่ระเมนิผลอยา่งต่อเนื่องทุกปี 

วธิกีารรายงานผลเทยีบเคยีงของตวัชีว้ดันี้ สามารถใชค้่ารอ้ยละทีป่ระเมนิผลไดใ้นปีงบประมาณนัน้ๆ 
ของหน่วยงานได้เลย เนื่องจากเป็นตัวชี้วดัที่ด าเนินงานเหมอืนกันทุก ศวน. และมกีารประเมนิผลอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยใหค้ าอธบิายถงึขอ้จ ากดัในการรายงานผลไวแ้นบทา้ย เช่น จ านวนชมรมนักศกึษาทัง้หมดที่
แต่ละ ศวน. รบัผดิชอบ และจ านวนชมรมนกัศกึษาทีด่ าเนินกจิกรรมในแต่ละปี แต่ละ ศวน. 

การน าขอ้มลูพืน้ฐาน Baseline มาเปรยีบเทยีบในรายงานนี้ ใชค้่ารอ้ยละในการน าผลมารายงานแต่มี
รายละเอยีดค าอธบิายประกอบเกี่ยวกบัจ านวนชมรมฯ ทัง้หมด และจ านวนชมรมฯ ที่ด าเนินกจิกรรม พรอ้ม
กบัการรายงานผลดว้ย 

แหล่งขอ้มลู :  เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได ้ และน ามาเทยีบเคยีงไดจ้ากผลการด าเนินงานในระบบ
สารสนเทศ e-Performance และระบบสามมติ ิAE  
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ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั ความเช่ือมโยงกบัการประเมินผล 
Corporate KPI นโยบายผูบ้ริหาร พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบติัราชการ ค ารบัรองฯ e-Performance 

Corporate KPI 
ตวัที ่4  และ 
Corporate KPI 
ตวัที ่8 

นโยบาย 6 เพิม่  
นโยบายที ่3 : 
เพิ่ม/สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างเครอืขา่ย 

พนัธกจิที ่3 :  
พัฒน า ค ว าม ร่ ว ม มื อ
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร
ให้บ ริก า รก า รศึ กษ า
ทางไกล 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : 
พัฒนาเครือข่ายบริการการศึกษาให้
เขม้แขง็   
เป้าประสงคท์ี ่3.1 : 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
บริการด้านการศึกษา และเครือข่าย
ปฏบิตักิาร มสธ.  
ตวัชีว้ดัหลกัที ่3.1-2 :  
ร้อยละของชมรมนศ.ประจ าจังหวัดที่
ด าเนินกิจกรรมต่อจ านวนชมรม นศ.
ทัง้หมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ศวน . มสธ . (ต าม จังห วัด ในคว าม
รบัผดิชอบของแต่ละ ศวน.) 

ผ ล ผ ลิ ต ก า ร บ ริ ก า ร
การศกึษา ศูนย์วทิยพฒันา 
มสธ. .... รหสั ก 1.3.8(...) 

Bastline  
ปีงบประมาณ 2555 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของชมรมนกัศกึษาประจ า
จงัหวดัที่ด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่องต่อ
จ านวนชมรมทัง้หมดทีร่บัผดิชอบ 
ปีงบประมาณ 2556 
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของชมรมนกัศกึษาประจ า
จงัหวดัทีด่ าเนินกจิกรรมต่อจ านวนชมรม
นกัศกึษาทัง้หมดทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีท่ี่
รบัผดิชอบ 
ปีงบประมาณ 2557 และ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558  
ปร ะ เ มิน ร ว ม ตั ว ชี้ ว ั ด ห ลัก  “ ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้ว ัดของ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของหน่วยงาน” 
ค่าเป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2559 
     คาดการณ์ใชต้วัชีว้ดัเหมอืนกบั 2558 
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ส่วนท่ี 3 : รายงานและผลวิเคราะหข์้อมลู (ตวัอย่าง) 
การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน Performance Projections 
เทียบเคียงผลระหว่างศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง 

ตัวชีว้ดัที ่1 : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษาใหม่ (ทุกระดบั)  และผูเ้รียนสมัฤทธิบตัรเม่ือเทียบกบั
ปีงบประมาณท่ีผา่นมา (สมคัรผา่น ศวน.) 
สอดคลอ้งกบั นโยบาย    เพิม่ยอดนักศกึษา             

 
ยทุธศาสตร ์   พัฒนาการใหบ้รกิารการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ   

 
แผนปฏบิตัริาชการ ผลผลติบรกิารการศกึษา           

เชือ่มโยงกบั 
/แหลง่ขอ้มลู 

ค ารับรองการปฏบิตัริาชการ น าผลมาจากระบบสารสนเทศ e - Performance  
      

            

รายการขอ้มลูการคาดการณ์ 
ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

นศ. นว. อบ. พบ. สท. ลป. อด. จบ. ยล. นย. 
Baseline ปีงบประมาณ               

   
  

2555 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  
2556 -3.35 -24.29 -  6.23 -2.11 -3.65 -22.42 -1.59 -9.91 - 27.22 2.95 

  
2557 -11.10 -6.55 -24.92 -18.25 12.64 -25.39 -  5.34 -  22.30 7.79 -23.26 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ                   

  
2558 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
         

  

  
2559 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

หมายเหตุ  1. เนื่องจากปี 2555 เป็นขอ้มลูพืน้ฐานปีแรก การคดิรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้จงึมคี่าเป็น N/A 
               2. ผลการด าเนินงานปี 2558 และ ปี 2559 เป็นเพยีงประมาณการตามทีค่่าเป้าหมายแต่ละ ศวน. จะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่สิน้สุดงบประมาณจงึจะมกีารน าผลการด าเนินงานมาค านวนใหม่ 
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ตารางที ่1 : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของจ านวนนกัศกึษาใหม ่(ทุกระดบั)  และผูเ้รยีนสมัฤทธบิตัรเมือ่เทยีบกบัปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา (สมคัรผ่าน ศวน.) 

 
 

ข้อมลูท่ีน ามาประกอบ:จ านวนนกัศกึษาใหมทุ่กหลกัสูตรและจ านวนผูเ้รยีนสมัฤทธบิตัร 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ศนูยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

นศ. นว. อบ. พบ. สท. ลป. อด. จบ. ยล. นย. 
Baseline ปี 2555 1,762 829 1,027 1,041 575 919 1,009 1,130 970 543 

  
ปี 2556 1,703 626 963 1,019 554 713 993 1,018 706 559 

  
ปี 2557 1,514 585 723 833 624 532 940 791 761 429 

ผลการด าเนินงาน                   

  
ปี 2558 1,575 608 752 866 649 553 978 823 791 446 

ค่าเป้าหมาย  
         

  

  
ปี 2559 1,638 633 782 901 675 575 1,017 856 823 464 

นศ. นว. อบ. พบ. สท. ลป. อด. จบ. ยล. นย. 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 ศวน. 

งปม 2559 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

งปม 2558 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

งปม 2557 (11.10 (6.55) (24.92 (18.25 12.64 (25.39 (5.34) (22.30 7.79 (23.26

งปม 2556 (3.35) (24.29 (6.23) (2.11) (3.65) (22.42 (1.59) (9.91) (27.22 2.95

 (55.00)

 (50.00)

 (45.00)

 (40.00)

 (35.00)

 (30.00)

 (25.00)

 (20.00)

 (15.00)

 (10.00)

 (5.00)

 -

 5.00
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 จากตารางที ่1 ตวัชีว้ดัที ่1รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของจ านวนนักศกึษาใหม ่(ทุกระดบั)  และผูเ้รยีนสมัฤทธิ
บตัรเมือ่เทยีบกบัปีงบประมาณทีผ่่านมา (สมคัรผ่าน ศวน.) จะเหน็ว่ากราฟจะมคี่าตดิลบเนื่องจากผลการ
ด าเนินงานรวมส่วนใหญ่ของศูนยว์ทิยพฒันา มผีูท้ีส่นใจสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหม่/ผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธิ
บตัร ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 เป็นตน้มา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆ ดา้น  
 

(ขอ้มลูการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานตามค ารบัรองฯ ของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ของงานประสานศูนยฯ์ทีไ่ดว้เิคราะหไ์ว ้ดงันี้) 
สาเหต/ุเหตุผล ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เนื่องจากมปัีจจยัภายใน และภายนอกทีไ่มเ่อือ้อ านวยในการ
ด าเนินการคอื  

1. ปัจจยัภายใน 
1.1 ค่าใชจ้่ายในการสมคัรเรยีนเพิม่สงูขึน้ 
1.2 การส่งเอกสารการสอนใหน้ักศกึษาล่าชา้ 
1.3  การตดิต่อสื่อสารระหว่างนักศกึษากบัมหาวทิยาลยัไมส่ะดวก คล่องตวั ท าใหน้กัศกึษาเกดิความ

เบื่อหน่าย 
1.4 การปรบัเปลีย่นการเปิดภาคเรยีนของ มสธ. เพื่อใหต้รงกบัอาเซีย่น AEC มผีลกระทบต่อ

ระยะเวลาการรบัสมคัรทีท่ าใหร้ะยะเวลาการรบัสมคัรนกัศกึษาภาคการศกึษาที ่1/2557 น้อยลง 
1.5 ความไม่มัน่ใจในการส าเรจ็การศกึษา 
1.6 ขอ้มลูของมหาวทิยาลยัทีเ่กี่ยวกบันกัศกึษา 

2. ปัจจยัภายนอก 
2.1 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศตกต ่าท าใหก้ระทบถงึการตดัสนิใจการใชจ้า่ยของประชาชน 
2.2 ค่าครองชพีสงูขึน้ท าใหป้ระชาชนตอ้งประหยดัและระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากขึน้ 
2.3 มกีารจดัตัง้สถาบนัการศกึษาเพิม่มากขึน้ กลายเป็นคู่แข่งขนัในการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ 

กลยทุธ/์วธิดี าเนินงาน ทีท่ าใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 กรณตีวัอยา่งในปีงบประมาณ 2557 ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุร ีมผีลการประเมนิทีบ่รรลุ
เป้าหมายในสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ซึง่ท าให้ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ส่วนใหญ่ไม่
สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้โดยทางศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุร ีมกีลยทุธ ์สรปุไดด้งันี้ 

1. จากการปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการรบัสมคัร จากเดมิภาคการศกึษาที ่1/2556 หมดเขตการรบั
สมคัรในวนัที ่5 มถุินายน 2557 ส าหรบัภาคการศกึษาที ่1/2557 ไดเ้พิม่ระยะเวลาการรบัสมคัร
ออกไปอกี คอื หมดเขตรบัสมคัรในวนัที ่1 กนัยายน 2557 ส่งผลใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ. 
จนัทบุร ีมเีวลาในการออกหน่วยรณรงคร์บัสมคัรนกัศกึษาใหม่ จากเดมิเพิม่ขึน้อกี 2 เดอืน 

2. ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุร ีไดม้กีารจดัท าแบบสอบถามผูใ้ชบ้รกิาร ในการออกหน่วยรณรงค ์
และน าผลมาจากแบบสอบถามมาปรบัแผนการออกหน่วยรณรงคร์บัสมคัรนกัศกึษาใหม ่จากเดมิ 
ภาคการศกึษา 1/2556 ออกหน่วยจ านวน 19 ครัง้ ส าหรบัภาคการศกึษาที ่1/2557 ไดป้รบัเพิม่
เป็นออกหน่วยประจ าทุกเดอืน รวม  32 ครัง้ ส่งผลใหม้กีารประชาสมัพนัธอ์อกหน่วยฯ เพิม่ขึน้ 
โดยประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ ในช่องทางต่างๆ อาทเิช่น ป้ายประชาสมัพนัธ,์ Facebook ของศูนย์
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วทิยพฒันา มสธ. จนัทบุร,ี เวบ็ไซตข์องศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุร,ี ทางจดหมาย, ส่ง
ขอ้ความผ่าน SMS และทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 

3. ไดร้บัสนับสนุนงบประมาณจากงานประชาสมัพนัธ ์ส าหรบัการจดักจิกรรมรณรงค ์รบัสมคัร
นกัศกึษาใหม ่ในช่วงโปรโมชัน่ (มขีองทีร่ะลกึแจกส าหรบัผูส้มคัร) ซึง่ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.
จนัทบุร ีไดด้ าเนินการขออนุมตัจิดักจิกรรมรณรงคร์บัสมคัรช่วงโปรโมชัน่ ในระหว่างวนัที ่27-31 
สงิหาคม 2557 ณ หอ้งสมดุประชาชน จงัหวดัระยอง ส่งผลใหไ้ดย้อดนกัศกึษาใหมแ่ละสมัฤทธิ
บตัรเพิม่อกีรวม 53 ราย 

สรปุผลการวิเคราะห ์
ข้อแตกต่างในการด าเนินงาน แนวทางการพฒันากลยทุธ ์

การด าเนินงาน ศวน.ท่ีไม่บรรลเุป้าหมาย ศวน.ท่ีบรรลเุป้าหมาย 
Threat 
วเิคราะหปั์จจยัภายในดา้น
ระยะเวลาทีป่รบัเปลีย่นเป็น
อปุสรรค/ปัญหาในการด าเนินงาน 

Opportunity 
วเิคราะหปั์จจยัภายในดา้น
ระยะเวลาทีป่รบัเปลีย่นเป็นโอกาส
ในการด าเนินงานเพื่อเพิม่ 

ศกึษาแนวทางการด าเนินงาน/กล
ยทุธจ์าก ศวน.ตน้แบบ ทีม่ผีลการ
ด าเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมาย เพื่อ
น ามาปรบัใชก้บัการด าเนินงาน
เดมิ และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ประชาสมัพนัธใ์นแต่ละช่องทางให้
เขม้แขง็ยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายอย่างเขา้ถงึ 

ไมไ่ดน้ าโอกาสหรอืทรพัยากรทีม่ ี
มาเสรมิกลยุทธใ์นการรณรงคร์บั
สมคัร 

ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หคุ้ม้ค่าเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงาน 

ขาดการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกทีจ่ะ
ท าใหเ้กดิการกระตุน้จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

เลอืกช่องทางการประชาสมัพนัธท์ี่
หลากหลายเพื่อใหเ้หมาะกบั
กลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีจิกรรมการแลกเปลีย่นแนวทางในการด าเนินงานระหว่างศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง
รว่มกนัในพนัธกจิหลกัหรอืนโยบายเรง่ด่วน เพื่อน าแนวปฏบิตัทิีด่ขีองแต่ละ ศวน. มาปรบัใชใ้หเ้กดิ
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และบรรลุเป้าหมายรว่มกนั เพื่อผลการด าเนินงานทีส่งูขึน้ในภาพรวมของศูนยว์ทิยพฒันา 
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ส่วนท่ี 4 : ภาคผนวก 
 
เอกสาร/ข้อมลูท่ีต้องขอความอนุเคราะห์ 
 การขอขอ้มลูจากศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง ตอ้งขอความอนุเคราะหจ์ากงานประสานศูนย์
วทิยพฒันา ในการแจง้และใหศู้นยฯ์ ส่งขอ้มลูกลบัมาเพื่อท าการวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. จ านวนนกัศกึษาใหม ่(ทุกระดบั) และจ านวนผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธบิตัร ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2555 – 2558 (ขอ้มลูเป็นปีงบประมาณทุกปี) 

2. จ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนทุกหลกัสตูรผ่าน ศวน. (จ านวนคน) 
3. จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมลดการออกกลางคนัและลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษา

ถดัไป (จ านวนคน) 
4. ปัญหา/อุปสรรค ทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
5. กลยทุธ/์วธิกีารด าเนินงานทีท่ าใหม้ผีลการด าเนินตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 



 ~ 2 ~
 

 
 

หลงัจำกไดเ้ขำ้รว่มกจิกรรมในครัง้นี้  ท่ำนคดิว่ำกจิกรรมในหวัขอ้นี้มปีระโยชน์กบัท่ำนหรอืไม ่ อยำ่งไร 

 ม ี     ไมม่ ี

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ท่ำนมคีวำมประสงคท์ี่จะเพิม่เตมิควำมรูใ้นเรือ่งใด/ ควำมรูท้ีต่อ้งกำรน ำมำแลกเปลีย่น 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในกำรจดักจิกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ควำมคดิเหน็เพิม่/ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีต่อบแบบสอบถำม 

ขอ้มลูทัง้หมดเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดักจิกรรมในกำรพฒันำรปูแบบของกจิกรรมในครัง้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวดำรำ  สำสุขจติ 

ศนูยว์ทิยพฒันำ  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธริำช  เพชรบุร ี



















แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

5. ผูบ้รหิารหน่วยงานบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
อย่างครบถว้นทัง้ 10 ประการ ทีแ่สดงผลการด าเนินงาน
อย่างชดัเจน (TQA 1.1, 1.2) 

 รายงานการประชมุของหน่วยงาน 
 รายงานการเขา้รบัฝึกอบรมและร่วมกจิกรรมต่างๆ  
 รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ ในระบบ e-

performance 
 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
 เวบ็ไซตห์น่วยงาน 
 การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

รายงานผลตามหลกัธรรมมาภบิาลทัง้ 10 ประการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 : การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารหน่วยงาน 
ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิผูบ้รหิารหน่วยงาน 

ผลคะแนนค า รับ ร อ งก า รปฏิบัติ ร า ชก า ร ใ น ร ะบบ                      
e-performance ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของผูบ้รหิารหน่วยงาน 
(ผูอ้ านวยการหน่วยงาน (ส านกั/สถาบนั/กอง/ศนูย)์ หรอื
หวัหน้าหน่วยงานทีล่งนามในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกบั
รองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล) 

 ผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ
ผูบ้รหิารหน่วยงาน ในระบบ e-performance รอบ 12 เดอืน  

1. File หลกัฐานการรายงานประเมนิผลค ารบัรองฯ 
ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดอืน 

2. รายละเอยีดผลการด าเนินงานตามค ารบัรองฯ (ปรนิทจ์าก
ระบบ e-performance 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 : กระบวนการพฒันาแผนของหน่วยงาน 
1. มกีารจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน โดย

การมสีว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงาน ในการวเิคราะห/์
ทบทวน SWOT ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงานผลการ
ประเมนิแผนยทุธศาสตรแ์ละ/หรอืผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาปีทีผ่่านมาของหน่วยงานโดยเชื่อมโยงกบั
วสิยัทศัน์ของหน่วยงาน พรอ้มทัง้ก าหนดตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ (Output) และ/หรอืผลลพัธ(์Outcome) และค่า
เป้าหมาย และไดร้บัความเหน็ชอบจากรองอธกิารบดทีี่
ก ากบัดแูล  (TQA 1.1ก(1), 2.1) 

 แผนยุทธศาสตร ์
 รายงานการประชมุของหน่วยงานทีม่วีาระเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร ์

 ผลการประเมนิแผนยทุธศาสตรปี์ทีผ่่านมา 
 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาปีทีผ่่านมา 
 หลกัฐานการน าเสนอรองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจและความตอ้งการของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน และ
ภายนอกมหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 

1. แผนยุทธศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงเมื่อวนัที ่24 เม.ย. 58) 
แกไ้ขเป็นของแต่ละ ศวน. 

2. รายงานการประชมุจดัท าแผนยทุธศาสตร/์แผนปฏบิตัิ
ราชการ/แผนปฏบิตักิาร 

3. รายงานการประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

4. รายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี
การศกึษา 2556 

5. หลกัฐานการน าเสนอรองอธกิารบดฯี (แต่ละ ศวน. 
น ำเสนอเรือ่งใดบำ้ง) 

6. ผลการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารการศกึษาแบบ
ครบวงจร OSS 

2. มกีารแปลงแผนยุทธศาสตรเ์ป็นแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีครบตามพนัธกจิของหน่วยงาน โดยก าหนดตวับง่ชี้
และค่าเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องหน่วย 
งานและถ่ายทอดแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีสูก่ารปฏบิตัิ
ระดบัฝ่าย/งานหรอืระดบับุคลากร (TQA 2.2ก(1), (2)) 

 แผนทีย่ทุธศาสตร ์(Strategic Map) ของหน่วยงาน 
 รายงานผลการวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงระหว่างแผน

ยุทธศาสตรก์บัแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

1. แผนทีย่ทุธศาสตร ์(Strategic Map) ของ ศวน. 
2. ความเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตรก์บั

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

3. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีและ
มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี (ในขอ้ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผูบ้รหิารหน่วยงานและ/หรอืทีป่ระชมุผูบ้รหิาร
หน่วยงานเพื่อพจิารณา (TQA 2.2ก(5)) 

 ปฏทินิการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ
ผูอ้ านวยการในระบบ e-performance รอบ 12 เดอืน 

 หลกัฐานทีแ่สดงถงึการรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร
หน่วยงานและ/หรอืทีป่ระชมุผูบ้รหิารหน่วยงาน อาทติย ์

- รายงานการประชมุ 
- หนงัสอืเชญิรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรบัรองกำร

1. แผนปฏบิตักิาร ศนูยว์ทิยพฒันา  มสธ. เพชรบุร ี
2. รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการของผูอ้ านวยการในระบบ e-performance รอบ 12 
เดอืน (Print จากระบบ e-performance) 

3. บนัทกึ/มตทิีป่ระชมุใหร้ายงานผลการด าเนินงานฯ แบบ
รวม 10 ศวน. 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ปฏบิตัริำชกำรของผูบ้รหิำรหน่วยงำน 
4. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง

แผนยุทธศาสตร ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลต่อ
ผูบ้รหิารและ /หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงานเพื่อพจิารณา 
(TQA 2.2ก(5)) 

 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 

 หลกัฐานทีแ่สดงถงึการรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร
และ/หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงาน เช่น บนัทกึขอความ
เหน็ชอบเกีย่วกบัผลการประเมนิแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน เป็นตน้ 

1. รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรข์อง 
ศวน. ประจ าปีงบประมาณ 2558 

2. บนัทกึเสนอการรายงานผลการด าเนินงานต่อรองฯ  
3. รายงานผลตามนโยบายรองอธกิารฯ ทัง้ 6 ดา้น ประจ าแต่

ละเดอืน 

5. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารและ /หรอืทีป่ระชมุผูบ้รหิาร
หน่วยงานไปประกอบการพจิารณาการด าเนินงานระหว่างปี 
และ/หรอืการปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีในปีถดัไป (TQA 2.2ก(2)) 

 หลกัฐานทีแ่สดงถงึขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร
และ/หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงาน เช่น รายงานการประชมุ 
เป็นตน้ 

 แผนยุทธศาสตร ์
 แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีในปีถดัไป 
 หากไมม่ขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารและ/หรอืที่

ประชุมผูบ้รหิารหน่วยงาน ใหห้น่วยงานแสดงผลทีห่น่วยงาน
ปรบัปรุงแผนในปีถดัไป 

 หากมหีลกัฐานการน าขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร
และ/หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงานไปพจิารณาในทีป่ระชมุ
เพื่อจดัท าแผนของหน่วยงาน ใหถ้อืว่าเป็นการน าขอ้มลูไป
ประกอบการพจิารณาการด าเนินงาน 

1. รายงานการประชมุผูอ้ านวยการศนูยฯ์ (วาระทีม่กีารน าผล
มาพจิารณา) 

2. แผนยุทธศาสตร ์ศวน. (ล่าสดุ) 
3. แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 2559 
4. รายงานผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัทีไ่ม่บรรลุใน

ปีงบประมาณ 2557 มาปรบัแกใ้นปี 2558 
5. หลกัฐานการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร 

6. มกีารคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance 
Projections) ตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการทีส่ าคญัของ
หน่วยงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานในระดบัที่
เทยีบเคยีงกนัได ้(TQA 2.2 ข) 

 รายงานผลการคาดการณ์ผลการด าเนินการของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 : ระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง  

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิากปัจจยั
ภายนอก หรอืปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุไดท้ีส่ง่ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิ และปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง
ตามบรบิทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ดา้น ดงันี้ 

- ดา้นการบรหิารและการจดัการหน่วยงาน  
 - ดา้นความปลอดภยั 
 - ดา้นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ ์
 - ความเสีย่งตามบรบิทอื่นๆ ของหน่วยงาน 
 - หรอืตามแนวทางทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ผลการวเิคราะหแ์ละระบุปัจจยัความเสีย่ง 
 รายงานการประชมุคณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิาร

ความเสีย่ง 
 

 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง
และจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2  และมี
การจดัท าแผนและ/หรอืมาตรการบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบั
ความเสีย่งสงู  และมกีารด าเนินการตามแผนและ/หรอื
มาตรการนัน้ รวมทัง้จดัสง่รายงานตามก าหนดของ
มหาวทิยาลยั 

 แผนและ/หรอืมาตรการบรหิารความเสีย่ง 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและ/หรอืมาตรการบรหิาร

ความเสีย่ง 
 บนัทกึขอ้ความการจดัสง่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

และ/หรอืมาตรการบรหิารความเสีย่งไปยงักองแผนงาน 

 

      4. มกีารก ากบัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานแผน
บรหิารความเสีย่งตามตวับ่งชีข้องแผนโดยมรีะดบัของความ
เสีย่งลดลงจากเดมิ 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและ/หรอืมาตรการบรหิาร
ความเสีย่ง รอบ 6 เดอืน,รอบ 9 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน 

 

5.  มกีารน าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่งไปใชใ้น
การปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในปีถดัไป 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง 

 แผนและ /หรอืมาตรการบรหิารความเสีย่งในปีถดัไป 

 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 : การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รการเรียนรู้ 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการ
จดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 พนัธกจิ 

 รายงานการประชมุของหน่วยงานทีม่วีาระเกีย่วขอ้งกบัการ
ก าหนดประเดน็ความรู ้

 แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรู้
และทกัษะใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1  

 รายงานการประชมุของหน่วยงานทีม่วีาระเกีย่วขอ้งกบัการ
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

 

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้
ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
ตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่ม เป้าหมายทีก่ าหนด  

 บนัทกึความรูจ้ากประเดน็ทีจ่ดัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

 

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนด
ในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) มาพฒันาและจดัเกบ็อย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge)  

 บนัทกึความรูจ้ากประเดน็ทีจ่ดัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  

5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปี
การศกึษาปัจจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ี
มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

 
 
 
 

 แนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) 
 หลกัฐานทีแ่สดงถงึการปรบัปรุงการปฏบิตังิานจรงิทีด่ขี ึน้ 

 
 
 
 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 : บคุลากรสายสนับสนุนท่ีได้รบัการพฒันา 
เกณฑม์าตรฐาน  รอ้ยละของบคุลากรประจ าสายสนบัสนุน
ทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่พนูทกัษะ ความรู ้ความสามารถดา้น
ต่าง ≥ 40 ชัว่โมงต่อปีต่อคน (5 วนัท าการ และ8 ชัว่โมงต่อ
วนั) 

 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงานทีไ่ดร้บัการพฒันา
เพิม่พนูทกัษะ ความรู ้ความสามารถดา้นต่างๆ ของบคุลากร
ภายในหน่วยงาน 

 เอกสาร/บนัทกึ/หนงัสอือนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมรบัการพฒันา 
 รายชื่อผูเ้ขา้รว่มอบรม/สมัมนา/เสวนา ฯลฯ 
 หนงัสอืรบัรองผ่านการฝึกอบรม 

1. ตารางสรุปบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาฯ (อบรม/สมัมนา/
เสวนา/ประชุม ฯลฯ) 

2. บนัทกึพรอ้มรายชื่อใหเ้ขา้รว่มฯ 
3. เอกสารลงลายมอืชื่อ (ถา้ม)ี 
4. รายงานผลการอบรมฯ 

 
เฉพาะขา้ราชการ/พนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 : ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงาน 
1. มกีารวเิคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการท างาน

หลกั (Core Process) เพื่อปรบัปรุง อย่างน้อย 1 
กระบวนการและไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน 

 ผลการวเิคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการท างานหลกัของ
หน่วยงาน 

 หลกัฐานทีแ่สดงถงึการเสนอผลการวเิคราะหแ์ละทบทวน
กระบวนการท างานหลกัของหน่วยงาน เช่น บนัทกึขอความ
เหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน รายงานการประชมุ เป็นตน้ 

 

2. มกีารส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิาร และ/หรอืมตทิีป่ระชมุทีส่ าคญั/กฎหมาย ที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการทีจ่ะปรบัปรุงตามขอ้ 1 

 ผลการส ารวจความคาดหวงั ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 มตทิีป่ระชมุทีส่ าคญั/กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทีจ่ะ

ปรบัปรุง 

 
 
 

3. มกีารออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิารและ/หรอืมตทิี่
ประชุมทีส่ าคญั/กฎหมายทีส่ าคญัตามขอ้ 2 และไดร้บัความ
เหน็ชอบจากรองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล 

 Flowchart กระบวนการท างาน 
 หลกัฐานทีแ่สดงถงึการเสนอผลการออกแบบ/ปรบัปรุง

กระบวนการท างานต่อรองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล เช่น บนัทกึ
ขอความเหน็ชอบจากรองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล เป็นตน้ 

 
 
 
 

4. มกีารน ากระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบ/ปรบัปรุงใหม่
ตามขอ้ 3 ไปปฏบิตั ิ

 รายงานสรุปผลการตดิตามความกา้วหน้าการปฏบิตังิานตาม
กระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบใหม ่

 
 

5. มกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบ/ปรบัปรุงใหม่ (แสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธ ์เช่น มกีาร
เปรยีบเทยีบกระบวนงานเก่ากบักระบวนงานใหม่/มกีาร
ด าเนินงานตามกระบวนงานทีอ่อกแบบหรอืทบทวนใหม่) 
และจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงในรอบปีถดัไป 

 รายงานผลการปรบัปรุงกระบวนการพรอ้มขอ้เสนอเพื่อการ
ปรบัปรุง 

 
 
 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 : ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
เกณฑม์าตรฐาน 

ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

 

 แบบสอบถาม/ส ารวจ/ประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
 รายงานผลการส ารวจ/ประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

ต้องเป็นกระบวน การเดียวกบัตวับง่ช้ีที ่7 ระดบัความส าเรจ็ของ
การพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงาน 

1. แบบสอบถามและรายงานผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร OSS 

2. แบบสอบถามและรายงานผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร งานอาคาร สถานท่ีฯ 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 13 : การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของหน่วยงาน 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้รหิารสงูสดุ

ของหน่วยงานก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1) 

 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 รายงานการประชมุ 

1. ค าสัง่คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
2. ค าสัง่คณะท างานประกนัคุณภาพ/อนุท างาน/ โครงสรา้ง 
3. รายงานการประชมุกรรมการประกนัคุณภาพ 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมกีารด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถว้น ประ 
กอบดว้ย  1) การควบคมุคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 
และ 2) การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอ
ต่อคณะ กรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวทิยาลยั ตาม
ก าหนดเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด และรายงานขอ้มลู
ครบถว้นตามทีก่ าหนดในระบบ CHE QA Online คุณภาพ
เสนอต่อมหาวทิยาลยัตามก าหนดเวลา (TQA 4.1ก(1)) 

 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ระบบ CHE QA Online 

1. ค าสัง่คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
2. รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
3. ระบบ CHE QA Online 
 

3. มีการน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสูแ่ผน
ยุทธศาสตร์และ /หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (TQA 2.1ก(1), 2.2ก(1),4.1ก(2)) 

 แผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน 
 แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
 แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของหน่วยงาน 

 

1. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา2556 
2. แผนยกระดบั/แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
3. ผลของแผนยทุธศาสตร-์ผลการพฒันา 
4. ผลของแผนปฏบิตัริาชการ-ผลการพฒันา 
5. สรุปรายงานการด าเนินงานประจ าปี 2557 

4. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมา
ปรบัปรุงการท างาน (TQA 6.1ข(3)) 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของหน่วยงาน 

จดัท าเป็นเอกสารเกีย่วกบัสรุปผลการด าเนินงาน กจิกรรมทีไ่ด้
ด าเนินการจากขอ้เสนอแนะในการประเมนิคุณภาพ (2556) 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงาน และมกีจิกรรมร่วมกนั 
โดยมกีารสรุปบทเรยีนรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ (TQA 4.1ค(1)) 

 รายงานผลการประชมุเครอืขา่ยการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของหน่วยงาน 

 หนงัสอืเชญิเขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สมัมนา ระหว่างเครอืขา่ย
การประกนัคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน 

 เอกสารทีแ่สดงถงึการสรุปบทเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่น
ระหว่างเครอืขา่ยการประกนัคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน 

 แนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) ของหน่วยงาน 

1. บนัทกึเชญิเขา้ร่วมกจิกรรม/บนัทกึขออนุมตัโิครงการฯ 
และรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

2. เอกสารประกอบการแลกเปลีย่นเรยีนรู/้แนวปฏบิตัทิีด่ ี
3. ลายมอืชื่อของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
4. รายงานผลการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรม โดยสรุป

ออกเป็นแนวปฏบิตัทิีด่รี่วมกนั 



แบบตวัอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. 
 

  ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่าง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
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ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 : กระบวนการพฒันาแผนของหน่วยงาน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน โดยการมี

สว่นร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวเิคราะห/์ทบทวน 
SWOT ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) 
ภายในและภายนอกหน่วยงานผลการประเมนิแผนยุทธศาสตร์
และ/หรอืผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาปีทีผ่า่นมาของ
หน่วยงานโดยเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน พรอ้มทัง้
ก าหนดตวับง่ชีด้า้นผลผลติ (Output) และ/หรอืผลลพัธ์
(Outcome) และค่าเป้าหมาย และไดร้บัความเหน็ชอบจากรอง
อธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล  (TQA 1.1ก(1), 2.1) 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารจดัท าแผนกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของ

มหาวทิยาลยั โดยการมสีว่นร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน โดยเป็นแผน
ทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธาน และพระราชบญัญตัิ
สถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจดุเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบ
แผนอุดมศกึษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 
(พ.ศ. 2551 – 2554)  
 

2. มกีารแปลงแผนยุทธศาสตรเ์ป็นแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีครบตามพนัธกจิของหน่วยงาน โดยก าหนดตวับง่ชี้
และค่าเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีสูก่าร
ปฏบิตัริะดบัฝ่าย/งานหรอืระดบับุคลากร (TQA 2.2ก(1), (2)) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธจ์ากผูบ้รหิารหน่วยงาน
ไปสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน  

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของหน่วยงาน ดงันี้  

(หน่วยงานสนบัสนุนอืน่ๆ เน้นด าเนินการตามพนัธกจิดา้นการ
พฒันาองคก์ร (ดา้นบรหิารจดัการ / ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล / ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร / ดา้นกายภาพ) 

3. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีและมี
การตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี (ในขอ้ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้รหิารหน่วยงานและ/หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงาน
เพื่อพจิารณา (TQA 2.2ก(5)) 

 

4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับง่ชี ้เพื่อวดัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีตาม
ขอ้ 3  

6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง
แผนปฏบิตักิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา  

4. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผน
ยุทธศาสตร ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลต่อผูบ้รหิาร
และ /หรอืทีป่ระชุมผูบ้รหิารหน่วยงานเพื่อพจิารณา (TQA 2.2
ก(5)) 

7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ
ผูบ้รหิารและทีป่ระชมุผูบ้รหิารหน่วยงานเพื่อพจิารณา  
 

5. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารและ /หรอืทีป่ระชมุผูบ้รหิาร
หน่วยงานไปประกอบการพจิารณาการด าเนินงานระหว่างปี 
และ/หรอืการปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีในปีถดัไป (TQA 2.2ก(2)) 

8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของทีป่ระชมุผูบ้รหิารหน่วยงานไปปรบัปรุง
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

6. มกีารคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance 
Projections) ตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการทีส่ าคญัของ
หน่วยงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานในระดบัทีเ่ทยีบเคยีง
กนัได ้(TQA 2.2 ข) 

 
- 
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ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 : ระบบบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 : กระบวนการพฒันาแผน 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิาร

ความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิาร

ความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนทีร่บัผดิชอบ
พนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอื
คณะท างาน  

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยั
ภายนอก หรอืปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุไดท้ีส่ง่ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิ และปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งตาม
บรบิทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ดา้น ดงันี้ 

- ดา้นการบรหิารและการจดัการหน่วยงาน  
- ดา้นความปลอดภยั 
- ดา้นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ ์
- ความเสีย่งตามบรบิทอื่นๆ ของหน่วยงาน 
- หรอืตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 

 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปัจจยัที่
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างน้อย 1 ดา้น ตามบรบิทของ
หน่วยงาน ตวัอย่างเช่น  

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่  

- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยุทธข์องสถาบนั  
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  
- ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ความเสีย่งของ

กระบวนการบรหิารหลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั ระบบงาน 
ระบบประกนัคุณภาพ  

- ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร  

- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก  
- ความเสีย่งอื่นๆ ตามบรบิทของสถาบนั  

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและ
จดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2  และมกีาร
จดัท าแผนและ/หรอืมาตรการบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความ
เสีย่งสงู  และมกีารด าเนินการตามแผนและ/หรอืมาตรการนัน้ 
รวมทัง้จดัสง่รายงานตามก าหนดของมหาวทิยาลยั 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและ
จดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่ง
สงู และด าเนินการตามแผน  

 
      4. มกีารก ากบัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานแผน
บรหิารความเสีย่งตามตวับ่งชีข้องแผนโดยมรีะดบัของความ
เสีย่งลดลงจากเดมิ 

5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

 
5.  มกีารน าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่งไปใชใ้นการ
ปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในปีถดัไป 

6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากผูบ้รหิาร
ไปใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป  
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ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 : การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 : การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู ้

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการ

จดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 พนัธกจิ 

เกณฑม์าตรฐาน 
 1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการ

จดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องหน่วยงานให้
ครอบคลุมพนัธกจิ อย่างน้อย 1 พนัธกจิ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1  
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยัอย่างชดัเจนตาม
ประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1  

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะ
ของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคน้หาแนว
ปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 ตามประเดน็
ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่ม 
เป้าหมายทีก่ าหนด  

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะ
ของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคน้หาแนว
ปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด  

 
4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดใน

ขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับคุคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) มาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge)  

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดใน
ขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับคุคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge)  

 
5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปี

การศกึษาปัจจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีา
ปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

 
 

5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปี
การศกึษาปัจจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีา
ปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  

 
 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 : บุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันา - 

เกณฑม์าตรฐาน  รอ้ยละของบคุลากรประจ าสายสนบัสนุนที่
ไดร้บัการพฒันาเพิม่พนูทกัษะ ความรู ้ความสามารถดา้นต่าง 
≥ 40 ชัว่โมงต่อปีต่อคน (5 วนัท าการ และ8 ชัว่โมงต่อวนั) 

เกณฑม์าตรฐาน 
- 
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ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 : ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1 : ระดบัความส าเรจ็ของการปรบัปรุง
กระบวนงานหลกัของหน่วยงาน   

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มกีารวเิคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการท างานหลกั 

(Core Process) เพื่อปรบัปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการและ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน 

2. มกีารส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิาร และ/หรอืมตทิีป่ระชมุทีส่ าคญั/กฎหมาย ที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการทีจ่ะปรบัปรุงตามขอ้ 1 

3. มกีารออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิารและ/หรอืมตทิี่
ประชุมทีส่ าคญั/กฎหมายทีส่ าคญัตามขอ้ 2 และไดร้บัความ
เหน็ชอบจากรองอธกิารบดทีีก่ ากบัดแูล 

4. มกีารน ากระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบ/ปรบัปรุงใหม่ตาม
ขอ้ 3 ไปปฏบิตั ิ

5. มกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบ/ปรบัปรุงใหม่ (แสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธ ์เช่น มกีาร
เปรยีบเทยีบกระบวนงานเก่ากบักระบวนงานใหม่/มกีาร
ด าเนินงานตามกระบวนงานทีอ่อกแบบหรอืทบทวนใหม่) และ
จดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงในรอบปีถดัไป 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 = มกีารส ารวจหรอืน าผลการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมา
ก าหนดประเดน็การปรบัปรุงกระบวนงานหลกัของหน่วยงาน 
2 = น าผลจากขอ้ 1 มาวเิคราะหก์ระบวนงานหลกัและก าหนด
ตวัชีว้ดั/ค่าเป้าหมาย (เช่น จ านวนขัน้ตอนทีล่ดลง , ระยะเวลา
ต่อหน่วยทีล่ดลง , ค่าใชจ้่าย/ตน้ทุนทีล่ดลง ,ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารทีเ่พิม่ขึน้) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลการ ปฏบิตังิาน
ไดด้ยีิง่ขึน้  
3 = น าเป้าหมายของกระบวนงานจากขอ้ 2 มาออกแบบ
กระบวนงานใหม ่(Flow Chart)  เปรยีบเทยีบกบักระบวนงาน
เดมิ (Flow Chart) 
4 = น ากระบวนงานใหม่จากขอ้ 3 ไปปฏบิตั ิ
5 = มผีลสมัฤทธิข์องการปรบัปรงุพฒันากระบวนงานใหม่ทีด่ี
ขึน้กว่าเดมิโดยเปรยีบเทยีบก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง
กระบวนงาน 
 

ประเมนิในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 e-Performance 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 : ผลประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร - 

เกณฑม์าตรฐาน 
ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
หมายเหต ุ การประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจะตอ้ง
เกดิจากการใหบ้รกิารในกระบวนการท างานหลกั (Core 
Process) ของหน่วยงานทีม่กีารพฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการด าเนินงาน โดยต้องเป็นกระบวนการเดียวกบั
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการด าเนินงาน 
 
 

เกณฑม์าตรฐาน 
- 
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ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (ใหม่) ปีการศึกษา 2557 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน (เก่า) 
ตวับ่งช้ีท่ี 13 : การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน  

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้รหิารสงูสดุ

ของหน่วยงานก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1) 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงานสนบัสนุน และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานสนับสนุน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
ห น่ ว ย ง านสนั บ ส นุน  แ ล ะ มีผ ลก า รด า เ นิ นก า รต าม 
ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมกีารด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถว้น ประกอบดว้ย  
1) การควบคมุคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ และ 2) การ
จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะ 
กรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวทิยาลยั ตามก าหนดเวลา
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด และรายงานขอ้มลูครบถว้นตามที่
ก าหนดในระบบ CHE QA Online คุณภาพเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัตามก าหนดเวลา (TQA 4.1ก(1)) 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ตดิตามการ
ด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท า
แผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานสนบัสนุน 
 

3. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผน
ยุทธศาสตร์และ /หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (TQA 2.1ก(1), 2.2ก(1),4.1ก(2)) 

5. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนบัสนุน 

4. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมา
ปรบัปรุงการท างาน (TQA 6.1ข(3)) 

6. มกีารน าขอ้มูลในระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัไป
ใชส้นบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษา 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกจิกรรมร่วมกนั 
โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ (TQA 4.1ค(1)) 

7. มกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษาร่วมกนัภายในสถาบนั 

8.  มแีนวปฏบิตัิที่ดีด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ 

 



 

 

 

ภาพบรรยากาศระหว่างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 



       รายงานผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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5. ความเป็นมา 
การด าเนานกาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกันควณภาพการศึกษาภาหในระทวนางศูนห์       

วางหพฒันา ีาธ. หะ่า แ่ะศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นครศรมธรรีราช โดหีมการถนาหงอดควาีรูรงมงเกาดจากแนว
ปฏาาตัาในการด าเนานงานงมงดม จากศูนหว์างหพฒันา ีาธ. งมงไดรราัคะแนนประเีานผ่จากคณะกรรีการประเีาน
ควณภาพงมงผนานีา  ในระดัาตรนๆ นองศูนห์วางหพัฒนา ีาธ. ดรวหกันนัน้ ีาจากการทารือระทวนางผูรงมง
ราัผาดชอางานดรานการประกันควณภาพการศึกษานองศูนห์วางหพัฒนา ีาธ. ในเนตภาคใตร (เพชราวรม, 
นครศรมธรรีราช แ่ะหะ่า) เพืงองมงจะผ่กัดนัใทรเกาดกาจกรรีงมงาาีารถตอาานองตัวานงชม้ในการประเีาน
ควณภาพตาีเกณฑ์ี าตรฐานใทีนงมงงางีทาวางหา่หัก าทนดใทรระดาัทนนวหงานานัาานวนตรองด าเนานงานตาี
เกณฑ์ี าตรฐานนอง ตวับ่งชี้ที ่13 การด าเนานงานประกนัควณภาพภาหในนองทนนวหงาน  เกณฑม์าตรฐานขอ้
ที ่5 :  เครอืนนาหการแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนัควณภาพการศกึษาระทวนางทนนวหงาน แ่ะีมกาจกรรี
รนวีกนั โดหีมการารวปางเรมหนงมงไดรจากการแ่กเป่มงหนงมงาาีารถน าไปใชรประโหชน์ไวรอหนางเป็น่าห่กัษณ์
อกัษร (TQA 4.18(1)) แ่ะนอกเทนือจากการด าเนานกาจกรรีงมงาาีารถตอาานองตาีเกณฑง์มงตรองประเีานใน
ตวัานงชมง้มง 3 แ่รว หงัีวนงผ่นองการจดักาจกรรีเพืงอใทรเกาดแนวปฏาาตัางมงดมในการด าเนานงานตาีตวัานงชมง้ ัง้ทีดงมง
ตรองราัการประเีานไปพรรอีๆ กาักาจกรรีนม้ดรวห 

 

6. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
1. เพืงอแ่กเป่มงหนแนวปฏาาตัางมงดมในการด าเนานงานดรานการประกนัควณภาพภาหในนองทนนวหงาน 
2. เพืงอเตรมหีควาีพรรอีในการราัประเีานควณภาพ ประจ าปมการศกึษา 2557 
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                                                ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงาน 
 

กาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนัควณภาพการศกึษาภาหในระทวนางศูนหว์างหพฒันา ีาธ. 
หะ่า แ่ะศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นครศรมธรรีราช เีืงอวนังมง 15  พฤษภาคี  2558 ณ ทรองประชวีศูนหว์างห
พฒันา ีาธ. หะ่า ผนานระาา Video Conference กาัศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นครศรมธรรีราช ีมผูรเนรารนวี
กาจกรรีรวีงัง้ทีด 16 คน ดงันม้ 
  ศูนหว์างหพฒันา ีาธ. หะ่า    10 คน 
  ศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นครศรมธรรีราช   4  คน 
  งานประาานศูนหว์างหพฒันา    1 คน 
  ศูนหว์างหพฒันา ีาธ. เพชราวรม    1   คน 
  การด าเนานงานกาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนัควณภาพการศกึษาภาหในีมรปูแาา 
นองกาจกรรีแานงเป็น 3 ชนวง ดงันม้ 
 

ช่วงท่ี 1 การถ่ายทอดความรู้   
ด าเนานกาจกรรีตัง้แตนเว่า 08.30 - 10.00 น. โดหถนาหงอดควาีรูรเกมงหวกาัแนวปฏาาตัาใน 

การด าเนานงานดรานการประกนัควณภาพการศึกษาภาหในงมงผนานีานองศูนหว์างหพฒันา ีาธ. เพชราวรม โดห
นางาาวดารา  าาาวนจาต ต าแทนนงผูรปฏาาตัางานาราทาร ราัผาดชอางานประกนัควณภาพการศกึษาภาหในตัง้แตนปม
การศกึษา 2552 ถงึปมการศกึษา 2556 ซึงงีมผ่การประเีานควณภาพอหูนในระดาัตรนๆ แ่ะีมแนวปฏาาตัางมงดม จาก
นรอเานอแนะนองคณะกรรีการประเีานควณภาพ ในท่าหตวัานงชมง้มงาาีารถน าีาเป็นตวัอหนาง/แาาอหนางใน
การปฏาาตัางานกาัทนนวหงานอืงนไดร โดหารวปแนวปฏาาตัางมงดมในการด าเนานงานไวรดงันม้ 

1) ีมแผนการด าเนานงานดรานการประกนัควณภาพนองศูนหฯ์  โดหใชรปฏางานการประกนัควณภาพ
นองีทาวางหา่หัเป็นท่กั เพืงอใทรการง างานเป็นไปในงาศงางเดมหวกนั 

2) ีมคณะกรรีการ แ่ะคณะง างานประกนัควณภาพ โดหีมการแานงทนรางมงอหนางชดัเจน คอื 
2.1 คณะง างานประกนัควณภาพ ีมทนรางมงในการด าเนานงานดรานการประกนัควณภาพงัง้ทีด 

โดหผูรราัผาดชอาีาจากงานงัง้ 3 แ่ะราัผาดชอาทนรางมง 3 ดรานดรวหกนัคอื  
งานานงเาราี แ่ะาราการการศกึษา  1 คน เป็นประธานคณะง างาน  ง าทนรางมงในการ 
พาจารณา แ่ะตรวจาอางานงัง้ทีดกนอนน าเานอทรอืน าเนราระาา Pre Audit 
งานอ านวหการแ่ะธวรการ  1 คน เป็นผูรง างานแ่ะเ่นาฯคณะง างาน   ราัผาดชอาเป็นผูร
ด าเนินงานดรานประกนัควณภาพงัง้ทีด ไดรแกน การเนมหนคูนีอืแ่ะราหงานการประเีาน
ตนเอง านังกึนรอีู่ ในระาา CHE QA Online ฯ่ฯ 
งานาราการาืงอแ่ะเงคโนโ่หมการศึกษา  1 คน เป็นผูรง างาน   ราัผาดชอาดูแ่ระาา
สารสนเทศ  ารรางแ่ะพฒันาเวา็ไซต์งมงเผหแพรนงานประกนัควณภาพการศกึษานองศูนหฯ์ 
อหนางตนอเนืงอง แ่ะน าเานอราหงานการประเีานตนเองครางัง้ระาางัง้ผ่การด าเนานงาน
แ่ะเอกาารอรางอาง าาีารถเนราีาใชรงานแ่ะดาวน์โท่ดนรอีู่งัง้ทีดไดรจากเว็าไซต์
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เพืงอการประกนัควณภาพการศกึษานองศูนหฯ์  งมงี มไวรเพืงอเผหแพรนนรอีู่ ผ่การด าเนานงาน
พรรอีท่กัฐานอรางอางชวดเดมหวกาัในระาาราหงาน CHE QA 

2.2 คณะกรรีการประกนัควณภาพ โดหใชรกรอานองการจดัง าค าาั งงแตนงตัง้คณะกรรีการฯ 
ซึงงาาีารถีมผูรงรงควณววฒาภาหนอกงมงี มควาีเชมงหวชาญดรานการประกนัควณภาพเนราีาเป็น
คณะกรรีการนองศูนหไ์ดร จงึไดรี มการแตนงตัง้คณะกรรีการในรปูแาางมงี มคณะกรรีการ
จากภาหนอกีาอหนางตนอเนืงองตัง้แตนปม พ.ศ. 2552 เป็นตรนีา ถงึปัจจวานัีมคณะกรรีการ
ผูรงรงควณววฒา 2 งนาน 

3) ีมการประชวีคณะกรรีการประกันควณภาพอหนางนรอหปม่ะ 2 ครัง้ งมงีมกรรีการภาหนอก
ผูรงรงควณววฒา 2 งนาน รนวีประชวีดรวห ซึงงกรรีการภาหนอกงัง้ 2 งนาน จะชนวหในการ
พาจารณาราหงานการประเีานตนเอง รวีงัง้ใทรนรอเานอแนะในการด าเนานงาน แนวงางการ
พฒันาจากนรอเานอแนะนองคณะกรรีการประเีานควณภาพงมงผนานีา แ่ะีวีีองในการ
พฒันาดรานอืงนๆ งมงเป็นประโหชน์ตนอศูนหฯ์ ดรวห 

4) หึดท่ักแนวงางปฏาาัตางมงดมนอง ากอ  .เพืงอด าเนานงานใทรารร่วตาีเกณฑ์ีาตรฐานการ
ประเีานควณภาพ แตน่ะตวัานงชม ้ไดรแกน 

4.1 ด าเนานงานในกรอานองวงจรควณภาพ PDCA ในการด าเนานงานงวกพนัธกาจนองศูนหฯ์ 
โดหใทรีมการจดัง าแผนในการง างานนองแตน่ะงาน ีมการนาัเค่ืงอนการง างาน
เป็นไปตาีแผนงมงก าทนดไวร ท่งัจากเาร็จาา้นแตน่ะกาจกรรี/โครงการ จะีมการ
ราหงานผ่เานอผูรอ านวหการงวกกาจกรรี แ่ะน านรอีู่เท่นานม้ไปประกอาในการ
จดัง าแผนหวงธศาาตร ์แผนปฏาาตัาราชการ แ่ะแผนปฏาาตัาการนองศูนหใ์นปมตนอไป 

4.2 จดัง าคูนีือการประกันควณภาพการศึกษาเป็นนองศูนห์ฯ เอง เพืงอเป็นกรอาแ่ะ
แนวงางในการประเีานใทรกาัคณะกรรีการประเีานควณภาพ 

4.3 ี มการจดัง าารวปผ่การด าเนานงานประจ าปม โดหน าปัญทา อวปารรค นรอเานอแนะจาก
การด าเนานงานกาจกรรี  /โครงการ แ่ะการประเีา นงัง้ทีด ีารวารวีแ่ะวาเคราะท์
เป็นแนวงางในการพฒันาการง างานในปมตนอไป 

4.4 จดัง าแผนหกระดัาการประกันควณภาพ โดหน านรอเานอแนะงัง้จากราหศูนห์ฯ 
แ่ะนรอเานอแนะในภาพรวี ีาก าทนดกาจกรรีในการพฒันาตนอไป 

5) ีมเครอืนนาหประกนัควณภาพ ไดรแกน 
5.1 เครอืนนาหประกนัควณภาพนองทนนวหงานกาัีทาวางหา่หัเงคโนโ่หมราชีงค่

รตันโกาานงร ์ศา่าหา โดห่งนาีควาีรนวีีอื MOU กนัในนาีนองีทาวางหา่หั 
าวโนงหัธรรีาธาราช โดหศูนหว์างหพฒันา ีาธ  .เพชราวรม  

5.2 เครอืนนาหประกนัควณภาพระทวนางนักศกึษา โดห่งนาีควาีรนวีีอื MOU  รนวีกนั 
8 าถาานั แ่ะีมการจดักาจกรรีอหนางตนอเนืงองตาีีาตรฐาน TQF 

6) ีมการตรวจรนางประเีานควณภาพการศกึษาภาหใน (Pre Audit) โดหกรรีการประกนั
ควณภาพงมงเป็นผูรงรงควณววฒาจากภาหนอกแ่ะประธานคณะง างาน 
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เทคนิคการเขียน SAR 
การเนมหนผ่การด าเนานงานตาีตวัานงชมก้ารประกนัควณภาพนองทนนวหงานานาัานวนระดาั 

ศูนห์วางหพฒันา ีาธ. งมงผนานีานัน้ ีมวาธมการวาเคราะท์เกณฑ์ีาตรฐานงมงไดรจากกรรีการภาหนอกงมงเป็น
ผูรงรงควณววฒา  ซึงงีมควาีเชมงหวชาญดรานการประกนัควณภาพ แ่ะเป็นผูรประเีานาถานศกึษา ใทรค าแนะน าใน
การด าเนานงานตนางๆ ในการเนมหนผ่การด าเนานงานในราหงานประเีานตนเอง SAR นัน้ ก็ี มเงคนาคดงันม้ 

1. วาเคราะทผ์่การด าเนานงาน ใทราอดค่รองกาัแนวปฏาาตัางมงดม ในเ่นีคูนีอืการประกนัควณภาพนอง
า านกังานคณะกรรีการการอวดีศกึษา (ากอ.) ในแตน่ะเกณฑน์องตวัานงชมน้ัน้ จะีมแนวปฏาาตัา
ใทรไวรเพืงอเป็นแนวงางในการน าไปด าเนานงานใทรารร่วตาีเกณฑ์ี าตรฐานงมงก าทนดไวรใทร  

2. วาเคราะท์เกณฑ์ี าตรฐานนองแตน่ะตวัานงชม ้ใทรเป็นกระาวนการนอง PDCA ก่นาวคอื เกณฑ์
ีาตรฐานงวกนรอเีืงอรวีกนัแ่รว จะเรมหง่ าดาัจาก P ถงึ A งวกตวัานงชม ้ใทรวาเคราะทอ์อกีาวนา 
เกณฑ์ไทนอหูนในกระาวนการ P (การวางแผน) เกณฑ์ไทนอหูนในกระาวนการนอง D 
(ด าเนานการ) เกณฑ์ไทนอหูนในกระาวนการนอง C (ประเีานผ่) แ่ะเกณฑ์ไทนอหูนใน
กระาวนการนอง A (การน าผ่ไปปราัปรวง) ซึงงในแตน่ะตวัานงชม ้จะีมเกณฑ์ี าตรฐานีากกวนา 4 
นรอ เกณฑ์ีาตรฐานทนึงง ในกระาวนการทนึงงๆ อาจจะประกอาไปดรวหเกณฑ์ีาตรฐาน
ีากกวนา 1 นรอกไ็ดร หกตวัอหนางเชนน  

ตวับ่งช้ีท่ี 5 : การพฒันาทนนวหงานาูนองคก์รการเรมหนรูร PDCA ผลการด าเนินงานและ
หลกัฐานอ้างอิง 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. ีมการก าทนดประเดน็ควาีรูรแ่ะเปราทีาหนองการจดัการ

ควาีรูรงมงาอดค่รองกาัแผนหวงธศาาตรน์องทนนวหงาน อหนางนรอห 1 
พนัธกาจ 

 

P 
 

ผ่การด าเนานงาน :  
ใทรอธาาาหเกมงหวกาั
กระาวนการในแตน่ะนัน้ตอน
นัน้ เชนน P ใทรเนมหนอธาาาห
เกมงหวกาันัน้ตอนใทรไดรี าซึงง
แผนนัน้  เป็นตรน 
ท่กัฐานอรางอาง : 
ใทรแาดงท่กัฐานงมงเกมงหวกาั
กระาวนนัน้ๆ เชนนกนั 
หกตวัอหนางในกระาวนการ 
D ใทรอรางอางท่กัฐานงมงแาดง
ถงึการด าเนานงาน เชนน ารวป
กาจกรรี ภาพกาจกรรี ใา่ง
่าหีอืชืงอผูรงมงเนรารนวี
กาจกรรี เป็นตรน  

2. ก าทนดาวค่ากรก ว่นีเปราทีาหงมงจะพฒันาควาีรูรแ่ะงกัษะ
ใทราอดค่รองกาัประเดน็ควาีรูรงมงก าทนดในนรอ 1  

P 

3. ีมการแานงปันแ่ะแ่กเป่มงหนเรมหนรูรจากควาีรูร งกัษะนองผูรี ม
ประาาการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพืงอครนทาแนวปฏาาตัางมงดมตาี
ประเดน็ควาีรูรงมงก าทนดในนรอ 1 ตาีประเดน็ควาีรูรงมงก าทนดในนรอ 1 
แ่ะเผหแพรนไปาูนาวค่ากรก ว่นี เปราทีาหงมงก าทนด  

D 

4. ีมการรวารวีควาีรูรตาีประเดน็ควาีรูรงมงก าทนดในนรอ 1 งัง้
งมงี มอหูนในตวัาวคค่แ่ะแท น่งเรมหนรูรอืงนๆ งมงเป็นแนวปฏาาตัางมงดม (Good 
Practice) ีาพฒันาแ่ะจดัเกา็อหนางเป็นระาาโดหเผหแพรนออกีา
เป็น่าห่กัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge)  

C 

5. ีมการน าควาีรูรงมงไดรจากการจดัการควาีรูรในปมการศกึษา
ปัจจวานัทรอืปมการศกึษางมงผนานีางมงเป็น่าห่กัษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge) แ่ะจากควาีรูร งกัษะนองผูรี มประาาการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) งมงเป็นแนวปฏาาตัางมงดมี าปราัใชรในการปฏาาตัางานจราง 

A 
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จากตารางดรานานจะเทน็วนาเกณฑ์ี าตรฐานงัง้ทีดอหูนในกระาวนการนองการวางแผนนัน้ 2 เกณฑ์
คอื 1. การก าทนดประเดน็ฯ แ่ะ 2. การก าทนดก่วนีเปราทีาหฯ แ่ะเกณฑง์มงเท่อืกเ็รมหงตาีกระาวนการไป 
D – C – A อหนาง่ะเกณฑ ์การเนมหนผ่การด าเนานงานจงึควรใทราอดค่รองกาักระาวนการนัน้ๆ จงึจะง าใทร
กรรีการประเีานฯ าาีารถเนราใจไดรงนาหนึ้นวนาผ่การด าเนานงานีมควาีาอดค่รองกาัเกณฑ์ีาตรฐานงมง
ก าทนดนัน้อหนางไร 
 

ช่วงท่ี 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ด าเนานกาจกรรีตัง้แตนเว่า 10.00 - 11.00 น. โดหแ่กเป่มงหนแนวปฏาาตัาในการด าเนานงาน 

การประกนัควณภาพแตน่ะแทนงวนาีมระาาแ่ะนัน้ตอนการด าเนานงานแตน่ะดรานอหนางไราราง แ่ะควรด าเนานงาน

แตน่ะดรานตาีแนวปฏาาตัาไทน งมงจะาาีารถารร่วเปราทีาหตาีเกณฑ์ี าตรฐานงมงประเีานไดรอหนางาัี ฤงธาผ์่

หางงนึน้ โดหีมราห่ะเอมหดแนวงางการด าเนานงาน ดงันม้ 

ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. ยะลา ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ีมการแตนงตัง้คณะกรรีการ แ่ะีมผูรงรงควณววฒาจาก
ภาหนอกีมการงาางาีผูรงมงี มควาีรูร แ่ะน าเานอ
ไปหงัีทาวางหา่หัเพืงอง าค าาั งงแตนงตัง้
คณะกรรีการฯ 

ีมคณะกรรีการ/ง างาน งมงี มโครงารราง โดห
ผูรอ านวหการเป็นประธานฯ ทวัทนรางานอ านวหการฯ 
เป็นเ่นาฯ แ่ะีมผูรงรงควณววฒาภาหนอก แตนหงัไีนไดร
ใชรประโหชน์จากกรรีการภาหนอกเงนางมงควร 

คณะง างานานวนใทญนเป็นคณะง างานงมงี าจาก
ทวัทนรางาน แ่ะแานงผูรราัผาดชอาตาีตวัานงชม้ 

ทวัทนรางานนองแตน่ะงาน จะเป็นผูรจดัง า
ราห่ะเอมหดผ่การด าเนานงานตาีตวัานงชม้  แ่ะีม
การประชวีคณะกรรีการ ารวปเป็นท่กัฐานใน
ราหงานการประเีานตนเอง SAR เป็นรปูเ่นีจะ
น าเนราคณะกรรีการพาจารณา 

ผูรราัผาดชอากาจกรรีนองแตน่ะตวัานงชมจ้ะเป็นผูรน า
นรอีู่ านงใทรกาังานอ านวหการฯ เพืงอด าเนานการ
ตนอไป 
การจดัง าคูนีอื/ราหงานการประเีานตนเอง จะีม
งานอ านวหการแ่ะธวรการ เป็นจวดศูนหก์่างในการ
ด าเนานงาน 

งานอ านวหการเป็นผูรรวารวีผ่การด าเนานงานแ่ะ
จดัง าราหงานการประเีานตนเอง SAR 

ีมการน าท่กัฐาน Link กาัผ่การด าเนานงานแ่ะ
น าไปเผหแพรนานเวา็ไซต์ 

ีมการ Link ท่กัฐาน แ่ะานังกึเนราระาาราหงาน
ผ่ CHE QA Online 

กนอนจะง าราหงานการประเีานตนเอง SAR านง
ใทรกาัศูนหฯ์ ประกนัควณภาพ ผูรอ านวหการจะเป็นผูร
พาจารณาแ่ะตรวจาอาเ่นีกนอน  

คณะกรรีการประกนัควณภาพเป็นผูรพาจารณาแ่ะ
ตรวจาอาเ่นีราหงานการประเีานตนเอง SAR กนอน
จดัานงใทรศูนหฯ์ ประกนัควณภาพ 

 

 ด าเนานกาจกรรีตัง้แตน 11.00 - 12.00 น. แ่ะ 13.00 – 15.00 น.โดหแ่กเป่มงหนควาี 
คาดเทน็แ่ะพาจารณาตวัอหนางท่กัฐานงมงใชรอรางอางผ่การด าเนานงานตาีเกณฑ์ี าตรฐานนองตวัานงชมง้มง 1-8 

แ่ะตวัานงชมง้มง 13 ดงันม้ 
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 แนวปฏาาตัานองแตน่ะศูนหฯ์ นัน้ โดหรวีแ่รวจะค่ราหๆ กนั จะีมนรอแตกตนางในาางาาเทตวงมง
ด าเนานการตนางกนัไป ซึงงจากการแ่กเป่มงหนเรมหนรูรแนวปฏาาตัานองแตน่ะแทนงแ่รวนัน้ ง าใทรเกาดแนวปฏาาตัางมงดม
ในการด าเนานงานดรานการประกนัควณภาพรนวีกนั ดงันม้ 
 

แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินงานประกนัคณุภาพร่วมกนั 
ดรานนองคณะกรรีการประกนัควณภาพแ่ะการด าเนานงานงมงเกมงหวนรอง ีมแนวปฏาาตัารนวีกนั ดงันม้ 

1. แตนงตัง้คณะกรรีการประกนัควณภาพโดหีมโครงารราง ดงันม้ 
 ผูรอ านวหการศูนห ์        เป็นประธานคณะกรรีการ 
 ทวัทนรางาน                เป็นกรรีการ 
 ผูรงรงควณววฒาภาหนอก    เป็นกรรีการภาหนอก 

2. การประชวีคณะกรรีการตาีวาระอหนางนรอหปม่ะ 2 ครัง้ – 3 ครัง้ โดหาาีารถใชร
งาประีาณจากศูนหป์ระาานงานการประกนัควณภาพ ไดรปม่ะ 3 ครัง้ เป็นคนาพาทนะเทีา
จนาห คนาเามห้ประชวี  แ่ะคนาอาทารวนางา าทราัผูรเนรารนวีประชวี 

3. วาระการประชวีคณะกรรีการด าเนานการแตน่ะครัง้ ดงันม้ 
3.1  ประชวีครัง้งมง 1 เพืงอวางแผนการด าเนานงานการประกนัควณภาพ 
3.2  ประชวีครัง้งมง 2 เพืงอเตรมหีควาีพรรอีกนอนการประเีานควณภาพแ่ะการตรวจประเีาน
กนอนการตรวจจราง Pre Audit  
3.3  ประชวีครัง้งมง 3 เพืงอราังราาผ่การประเีานควณภาพ  แ่ะน านรอเานอแนะจดัง าแผน
หกระดาั/แผนพฒันา,ปราัปรวงการประกนัควณภาพตนอไป 
 

ดรานนองการวาเคราะทเ์กณฑ์ี าตรฐาน แ่ะการเนมหนผ่การด าเนานงาน/ท่กัฐานอรางอาง ีมแนวปฏาาตัารนวีกนั 
ดงันม้ 

1. วาเคราะทเ์กณฑ์ี าตรฐานนองแตน่ะตวัานงชม ้ใทรเป็นกระาวนการนอง PDCA  
2. เนมหนผ่การด าเนานงานพรรอีแนาท่กัฐานอรางอางงมงาอดค่รองกาักระาวนการนองแตน่ะ

นัน้ตอนนัน้ๆ (ตาีตวัอหนางนรางตรน)  
3. ก ากาัรทาันองท่กัฐานอรางอาง ไวรท่งัผ่การด าเนานงาน จะง าใทรเทน็ควาีเชืงอีโหงนอง

ท่กัฐานงมงน าีาอรางอางกาัผ่การด าเนานงานีากหางงนึน้ 
 

ดรานนองการก าทนดท่กัฐานอรางอาง ีมแนวปฏาาตัารนวีกนั ดงันม้ 
ท่กัฐานงมงน าีาอรางอางวาเคราะทจ์ากตวัอหนางท่กัฐานงมงศูนหป์ระาานงานการประกัน 

ควณภาพนอง ีาธ. ไดรก าทนดไวร แ่รวน าีาพาจารณาดวูนาในการด าเนานงานนองศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นัน้ ีม
ท่กัฐานอะไรงมงาอดค่รองดงัตวัอหนางงมงไดรก าทนดไวร โดหพาจารณาจากตวัอหนางงมงศูนหว์างหพฒันา ีาธ. 
เพชราวรม ไดรก าทนดีาเป็นตวัอหนาง แ่ะีมผ่จากการรนวีพาจารณา ดงันม้ 
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 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
ตวับ่งช้ีท่ี  1: ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารหน่วยงาน 

1. ผูราราทารทนนวหงานปฏาาตัาทนรางมงตาีอ านาจทนรางมง
การจดัตัง้ทนนวหงานแ่ะ/ทรอืตาีงมงทนนวหงานก าทนด
อหนางคราถรวน ีมการประเีานตนเองตาีท่กัเกณฑง์มง
ก าทนด น่วงทนรา แ่ะีมการน าผ่การประเีานไป
ปราัปรวงการปฏาาตัาทนรางมง (TQA 1.1ก(2))  

1. นรอางัคาั ีาธ  .วนาดรวหการด าเนานงานนองศนูหว์างหพฒันา ีาธ .พ.ศ .
0552  

2. เอกาาร่งนาีค าราัรอง 
3. ท่กัเกณฑ์ /แาาประเีาน ผูรอ านวหการศนูหฯ์  

ขอความอนุเคราะหข์อ้มูลจากงานประสานศนูยฯ์ 
2. ผูราราทารทนนวหงานไดรปฏาาตัาตนเป็นตวัอหนางเพืงอ

แาดงออกถงึควาีีวนงีั งนตนอคนานาหีนองทนนวหงานทรอื
นองีทาวางหา่หังมงก าทนดนึน้ (TQA1.1-(2)) 

1. คนานาหีองคก์ร STOU Culture 
2. โครงารรางแ่ะค าาั งงีอาทีาหในคณะกรรีการาราทารฯ 
เพ่ิมเติม 
3. ราหงานการประชวี ประจ าเดอืน/เฉพาะกาจ  
(เ่อืกเฉพาะวาระงมงี มการก น่าวถงึทรอืการปฏาาตัาตนตาีคนานาหี ีาธ.) 

3. ผูราราทารทนนวหงานีมชนองงางในการราัฟังควาี
คาดเทน็นองผูรี มานวนไดรานวนเามหจากภาหในแ่ะภาหนอก
ทนนวหงาน แ่ะใชรนรอีู่ าารานเงศในการปฏาาตัางาน
แ่ะพฒันาทนนวหงาน (TQA 1.1)  

1. ราหงานการประชวี กรรีการาราทารศนูหฯ์ 
2. ราหงานการประชวี าวค่ากรศนูหฯ์ 
3. เวา็าอรด์/เฟาาว๊ค 
4. ระาาาารานเงศตนางๆ เชนน Webcast  ขอ้มลูในระบบบรกิารสารสนเทศ 

e-service 
เพ่ิมเติม 
นรองมง 3 เวา็าอรด์/ เฟาาว๊ค เพิม่ระบบไลน์ line 
5. แาาาอาถาีควาีคาดเทน็ผูรี มานวนไดรานวนเามห 
6. นรอีู่ /ราห่ะเอมหดการประชวี ราัฟังควาีคาดเทน็(พรา.) วนังมง 14 พ.ค.58 

4. ผูราราทารทนนวหงานาืงอาารแผนปฏาาตัาราชการ
ประจ าปมแ่ะผ่การปฏาาตัาราชการนองทนนวหงานไปหงั
าวค่ากรในทนนวหงาน (TQA 1.1น(1)) 

1. ราหงานการประชวีกรรีการาราทารฯ/าวค่ากรประจ าเดอืนเกมงหวกาัการ
ประชวีการถนาหงอดแผนหวงธศาาตรฯ์/แผนปฏาาตัาราชการ 
2. าอรด์ตาดประกาศ/เวมหนแจรง 
เพ่ิมเติม 
3. การเวมหนแจรงนรอีู่ งางไ่น์ 
4. การาืงอาาร/ถนาหงอดควาีรูรเกมงหวกาัแผนหวงธศาาตร/์แผนปฏาาตัาราชการ
นองผูรอ านวหการศนูห ์

5. ผูราราทารทนนวหงานาราทารงานดรวหท่กัธรรีา    
ภาาา่อหนางคราถรวนงัง้ 10 ประการ งมงแาดง ผ่การ
ด าเนานงานอหนางชดัเจน (TQA 1.1, 1.2) 

ราหงานผ่ตาีท่กัธรรีีาภาาา่งัง้ 10 ประการ 
 
 
 
 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 : การปฏาาตัาตาีางาางทนรางมงนองผูราราทารทนนวหงาน 
ใชรคนาคะแนนผ่การประเีานผูราราทารทนนวหงาน 

ผ่คะแนนค ารัารองการปฏาาัตาราชการในระาา                      
e-performance ประจ าปีงบประมาณ 2558 

1. File ท่กัฐานการราหงานประเีานผ่ค าราัรองฯ ปมงาประีาณ 0552 
รอา 20 เดอืน  

2. ราห่ะเอมหดผ่การด าเนานงานตาีค าราัรองฯ  
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 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 : กระาวนการพฒันาแผนนองทนนวหงาน 

1. ีมการจดัง าแผนหวงธศาาตรน์องทนนวหงาน โดห
การีมานวนรนวีนองาวค่ากรในทนนวหงาน ในการ
วาเคราะท์ /งางวน SWOT ควาีตรองการนองผูรี มานวน
ไดรานวนเามห (Stakeholders) ภาหในแ่ะภาหนอก
ทนนวหงานผ่การประเีานแผนหวงธศาาตรแ์่ะ /ทรอืผ่
การประเีานควณภาพการศกึษาปมงมงผนานีานองทนนวห 
งานโดหเชืงอีโหงกาัวาาหังศัน์นองทนนวหงาน พรรอีงัง้
ก าทนดตวัานงชมด้รานผ่ผ่าต (Output)แ่ะ/ทรอืผ่่พัธ์
(Outcome แ่ะคนาเปราทีาหแ่ะไดรราัควาีเทน็ชอา
จากรองอธาการาดมงมงก ากาัดแู่ (TQA 1.1ก(1),2.1) 

1. แผนหวงธศาาตร ์แกรไนเป็นนองแตน่ะ ศวน. ฉาาัปราัปรวงเีืงอวนังมง 24 
เี.ห. 2558 

2. ราหงานการประชวี จดัง าแผนหวงธศาาตร/์แผนปฏาาตัาราชการ 
3. ราหงานการประเีานผ่แผนหวงธศาาตร ์ประจ าปมงาประีาณ 0552 
4. ราหงานผ่การประกนัควณภาพการศกึษาภาหใน ประจ าปมการศกึษา 0552 
5. ท่กัฐานการน าเานอรองอธาการาดมฯ  
6. ผ่การประเีานควาีพงึพอใจการใทราราการการศกึษาแาาคราวงจร OSS 
เพ่ิมเติม 
7. นอท่กัฐานานังกึงมงน าเานอรองอธาการาดมเรืงองการจดัานงแผนหวงธศาาตร์
แ่ะแผนปฏาาตัาราชการ 

2. ีมการแป่งแผนหวงธศาาตรเ์ป็นแผนปฏาาตัา
ราชการประจ าปมคราตาีพนัธกาจนองทนนวหงาน โดห
ก าทนดตวัานงชมแ้่ะคนาเปราทีาหงมงาอดค่รองกาัแผน
หวงธศาาตรน์องทนนวห งานแ่ะถนาหงอดแผนปฏาาตัา
ราชการประจ าปมาูนการปฏาาตัาระดาัฝน าห /งานทรอืระดาั
าวค่ากร (TQA 2.2ก )2) ,(0(  

1. แผนงมงหวงธศาาตร ์(Strategic Map) นอง ศวน. 
2. แผนปฏาาตัาการ/แผนปฏาาตัางานนองศนูหฯ์ 
3. ควาีเชืงอีโหงระทวนางแผนหวงธศาาตรก์าัแผนปฏาาตัาราชการประจ าปม 
 

เอกสารข้อท่ี 3 แนบมาพรอ้มกบัรายงาน 

3. ีมการด าเนานงานตาีแผนปฏาาตัาราชการประจ า 
ปมแ่ะีมการตาดตาีผ่การด าเนานงานตาีตวัานงชมน้อง
แผนปฏาาตัาราชการประจ าปม (ในนรอ 2) อหนางนรอหปม่ะ 
2 ครัง้ ประชวีผูราราทารทนนวหงานเพืงอพาจารณา )TQA 
2.2ก )5((  

1. แผนปฏาาตัาการ ศนูหว์างหพฒันา  ีาธ. เพชราวรม 
2. ราหงานผ่การด าเนานงานตาีค าราัรองการปฏาาตัาราชการนอง

ผูรอ านวหการในระาา e-performance รอา 20 เดอืน   
3. านังกึ /ีตางมงประชวี ใทรราหงานผ่การด าเนานงานฯ แาารวี 22 ศวน.  
เพ่ิมเติม 
4. ปฏางานการด าเนานงานแผนปฏาาตัาราชการประจ าปมนองกองแผนงาน 

4. ีมการประเีานผ่การด าเนานงานตาีตวัานงชมน้อง
แผนหวงธศาาตร ์อหนางนรอหปม่ะ 2 ครัง้แ่ะราหงานผ่

ตนอผูราราทารแ่ะ/ทรอืงมงประชวีผูราราทารทนนวหงานเพืงอ
พาจารณา ) TQA 2.2ก)5(( 

1. ราหงานการตาดตาีแ่ะประเีานผ่แผนหวงธศาาตรน์อง ศวน  .ประจ าปม
งาประีาณ 0552  านงพรรอีานังกึเานอตนอรองอธาการาดมฝน าหาราทาร  

2. ราหงานผ่ตาีนโหาาหรองอธาการฯ งัง้ 2 ดราน ประจ าแตน่ะเดอืน 

5. ีมการน าผ่การพาจารณา นรอคาดเทน็ แ่ะ
นรอเานอแนะนองผูราราทารแ่ะ /ทรอืงมงประชวีผูราราทาร
ทนนวหงานไปประกอาการพาจารณาการด าเนานงาน

ระทวนางปม แ่ะ/ทรอืการปราัปรวงแผนหวงธศาาตรแ์่ะ
แผนปฏาาตัาราชการประจ าปมในปมถดัไป ) TQA 2.2ก)0(( 

1. ราหงานการประชวี ผูรอ านวหการศนูหฯ์ )วาระงมงี มการน าผ่ีาพาจารณา(  
2. แผนหวงธศาาตร ์ศวน  )น่าาวด(  
3. แผนปฏาาตัาราชการประจ าปม 0552 
4. ราหงานผ่การด าเนานงานตวัชมว้ดังมงไีนารร ว่ในปมงาประีาณ 0552 ีา

ปราัแกรในปม 0552  
5. ท่กัฐานการด าเนานงานตาีนรอเานอแนะนองผูราราทาร 
เพ่ิมเติม 
6. นรอีู่ การปราัแผนงาประีาณ่ด่ง 3 % 
7. ราหงานผ่การปราัปรวงกาจกรรีตนางๆ งมงศนูหฯ์ ีม 
การน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุนัน้ ขอ้เสนอแนะจะน ามาจากมตทิีป่ระชมุ
ผูบ้รหิาร(ประชมุ ผอ.10 ศนูยฯ์) หรอืทีป่ระชุมกรรมการบรหิารของศนูยฯ์ 
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 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
6. ีมการคาดการณ์ผ่การด าเนานการ 

)Performance Projections (ตาีตวัานงชมผ้่การ
ด าเนานการงมงา าคญันองทนนวหงาน ซึงงาอดค่รองกาั
วาาหังศัน์แ่ะแผนหวงธศาาตรน์องทนนวหงาน โดห
เปรมหาเงมหากาัทนนวหงานในระดาังมงเงมหาเคมหงกนัไดร 
)TQA 2.2 น( 

ราหงานผ่การคาดการณ์ผ่การด าเนานงานนองศนูหว์างหพฒันานัน้าาีารถ
ประเีานผ่ไดรท่งัจากาาน้าวดปมงาประีาณ ซึงงเอกาารตวัอหนางแนาีาพรรอี
กาัราหงานารวปนม้ แ่ะน าเานอเนรางมงประชวี ผอ. ศนูหฯ์ เพืงอใทรรอง
อธาการาดมฝน าหาราทาร พาจารณากนอน 
 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 : ระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. ีมการแตนงตัง้คณะกรรีการทรอืคณะง างาน
าราทารควาีเามงหง โดหีมผูราราทารนองทนนวหงานรนวี
เป็นคณะกรรีการทรอืคณะง างาน 

 
1. ค าาั งงแตนงตัง้คณะกรรีการทรอืคณะง างานาราทารควาีเามงหงนองศนูห์

วางหพฒันา ีาธ. 

2. ีมการวาเคราะทแ์่ะระาวปัจจหัเามงหงงมงเกาดจาก
ปัจจหัภาหนอก ทรอืปัจจหังมงไีนาาีารถควาควีไดรงมง
านงผ่ตนอการด าเนานงานตาีพนัธกาจ แ่ะปัจจหังมง
กนอใทรเกาดควาีเามงหงตาีาราางนองทนนวหงาน อหนาง
นรอห 1 ดราน ดงันม้ 

- ดรานการาราทารแ่ะการจดัการทนนวหงาน  
 - ดรานควาีป่อดภหั 
 - ดรานหวงธศาาตรท์รอืก่หวงธ ์
 - ควาีเามงหงตาีาราางอืงนๆ นองทนนวหงาน 
 - ทรอืตาีแนวงางงมงี ทาวางหา่หัก าทนด 

1. ผ่การวาเคราะทแ์่ะระาวปัจจหัควาีเามงหง 
2. ราหงานการประชวี คณะกรรีการทรอืคณะง างานาราทารควาีเามงหง 
 

3. ีมการประเีานโอกาาแ่ะผ่กระงานองควาี
เามงหงแ่ะจดั่ าดาัควาีเามงหงงมงไดรจากการวาเคราะทใ์น
นรอ 2  แ่ะีมการจดัง าแผนแ่ะ/ทรอืีาตรการาราทาร
ควาีเามงหงงมงี มระดาัควาีเามงหงางู  แ่ะีมการ
ด าเนานการตาีแผนแ่ะ/ทรอืีาตรการนัน้ รวีงัง้
จดัานงราหงานตาีก าทนดนองีทาวางหา่หั 

1. แผนแ่ะ/ทรอืีาตรการาราทารควาีเามงหง (าาน.1) 
2. ราหงานผ่การด าเนานงานตาีแผนแ่ะ/ทรอืีาตรการาราทารควาีเามงหง 
(าาน.2) 

3. านังกึนรอควาีการจดัานงราหงานผ่การด าเนานงานตาีแผนแ่ะ/ทรอื
ีาตรการาราทารควาีเามงหงไปหงักองแผนงาน 

 
 

      4. ีมการก ากาัตาดตาี ประเีานผ่การด าเนานงาน
แผนาราทารควาีเามงหงตาีตวัานงชมน้องแผนโดหีมระดาั
นองควาีเามงหง่ด่งจากเดาี  

1. ราหงานผ่การด าเนานงานตาีแผนแ่ะ/ทรอืีาตรการาราทารควาีเามงหง 
(าาน.2) รอา 9 เดอืน แ่ะ รอา 12 เดอืน 

 
 

5.  ีมการน าผ่การประเีานแ่ะนรอเานอแนะจาก
คณะกรรีการทรอืคณะง างานาราทารควาีเามงหงไปใชร
ในการปราัแผนทรอืวาเคราะทค์วาีเามงหงในปมถดัไป 

1. ราหงานการประชวีคณะกรรีการทรอืคณะง างานาราทารควาีเามงหง 
2. แผนแ่ะ /ทรอืีาตรการาราทารควาีเามงหงในปมถดัไป 
 
 
 
 



       รายงานผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

11 

 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 : การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รการเรียนรู้ 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. ีมการก าทนดประเดน็ควาีรูรแ่ะเปราทีาห
นองการจดัการควาีรูรงมงาอดค่รองกาัแผนหวงธศาาตร์
นองทนนวหงาน อหนางนรอห 1 พนัธกาจ 

 
1. ราหงานการประชวี นองทนนวหงานงมงี มวาระเกมงหวนรองกาัการก าทนด
ประเดน็ควาีรูร 

2. ท่กัฐานการานงประเดน็ควาีรูรใทรกาัศนูหป์ระาานงานประกนัควณภาพ 
3. แผนหวงธศาาตรน์องทนนวหงาน 

2. ก าทนดาวค่ากรก ว่นีเปราทีาหงมงจะพฒันา
ควาีรูรแ่ะงกัษะใทราอดค่รองกาัประเดน็ควาีรูรงมง
ก าทนดในนรอ 1  

1. ราหงานการประชวี นองทนนวหงานงมงี มวาระเกมงหวนรองกาัการก าทนด
าวค่ากรก ว่นีเปราทีาห 

3. ีมการแานงปันแ่ะแ่กเป่มงหนเรมหนรูรจาก
ควาีรูร งกัษะนองผูรี มประาาการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพืงอครนทาแนวปฏาาตัางมงดมตาีประเดน็
ควาีรูรงมงก าทนดในนรอ 1 ตาีประเดน็ควาีรูรงมงก าทนด
ในนรอ 1 แ่ะเผหแพรนไปาูนาวค่ากรก ว่นี เปราทีาหงมง
ก าทนด  

1. านังกึควาีรูรจากประเดน็งมงจดัแ่กเป่มงหนเรมหนรูร/ราหงานผ่การจดั
กาจกรรีเกมงหวกาัการแ่กเป่มงหนเรมหนรูร 

2. ราหชืงอาวค่ากรก ว่นีเปราทีาห (ใาเซนตช์ืงอ) 

4. ีมการรวารวีควาีรูรตาีประเดน็ควาีรูรงมง
ก าทนดในนรอ 1 งัง้งมงี มอหูนในตวัาวคค่แ่ะแท น่งเรมหนรูร
อืงนๆ งมงเป็นแนวปฏาาตัางมงดม (Good Practice) ีาพฒันา
แ่ะจดัเกา็อหนางเป็นระาาโดหเผหแพรนออกีาเป็น่าห
่กัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge)  

1. านังกึควาีรูรจากประเดน็งมงจดัแ่กเป่มงหนเรมหนรูร/ ราหงานผ่การจดั
กาจกรรีเกมงหวกาัการแ่กเป่มงหนเรมหนรูร 

5. ีมการน าควาีรูรงมงไดรจากการจดัการควาีรูรในปม
การศกึษาปัจจวานัทรอืปมการศกึษางมงผนานีางมงเป็น่าห
่กัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) แ่ะจากควาีรูร 
งกัษะนองผูรี มประาาการณ์ตรง (Tacit Knowledge) งมง
เป็นแนวปฏาาตัางมงดมี าปราัใชรในการปฏาาตัางานจราง 

1. แนวปฏาาตัางมงดม (Good Practice) 
2. ท่กัฐานงมงแาดงถงึการปราัปรวงการปฏาาตัางานจรางงมงดมนึน้ 
3. แาาตาดตาีการน าควาีรูรไปประหวกตใ์ชรกาัการปฏาาตัางานจราง 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 : บคุลากรสายสนับสนุนท่ีได้รบัการพฒันา 
เกณฑม์าตรฐาน  รรอห่ะนองาวค่ากรประจ าาาห
านาัานวนงมงไดรราัการพฒันาเพางี พนูงกัษะ ควาีรูร 
ควาีาาีารถดรานตนาง ≥ 40 ชั งวโีงตนอปมตนอคน (5 วนั
ง าการ แ่ะ8 ชั งวโีงตนอวนั) 

1. ตารางารวปาวค่ากรงมงไดรราัการพฒันาฯ )อารี/าัี ีนา/เาวนา/ประชวี  
ฯ่ฯ 

2. านังกึพรรอีราหชืงอใทรเนรารนวีฯ 
3. เอกาาร่ง่าหีอืชืงอ )ถราีม(  
4. ราหงานผ่การอารีฯ 

เฉพาะขา้ราชการและพนักงาน 
เพ่ิมเติม 
5. ภาพถนาหการประชวี/าัี ีนา/อารี/การเาวนา ฯ่ฯ 
6. เอกาาร่ง่าหีอืชืงอการอารีคนานาหีองคก์ร ประาานกาังานประาาน

ศนูหว์างหพฒันา เพืงอนอา าเนาน าีาแนาเป็นท่กัฐาน แ่ะเอกาาร่ง
่าหีอืชืงอกาจกรรีแ่กเป่มงหนวนังมง 15 พ.ค. 58 ไดรแนาีาพรรอีกาั
ราหงานนม ้



       รายงานผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

12 

 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
ตวับ่งช้ีท่ี  7: ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงาน 

1. ี มการวาเคราะทแ์่ะงางวนกระาวนการง างาน
ท่กั )Core Process  (เพืงอปราัปรวง อหนางนรอห 2 
กระาวนการแ่ะไดรราัควาีเทน็ชอาจากผูราราทาร
ทนนวหงาน 

1. ผ่การวาเคราะทแ์่ะงางวนกระาวนการง างานท่กันองทนนวหงาน 
2. ท่กัฐานงมงแาดงถงึการเานอผ่การวาเคราะทแ์่ะงางวนกระาวนการ
ง างานท่กันองทนนวหงาน เชนน านังกึนอควาีเทน็ชอาจากผูราราทาร
ทนนวหงาน ราหงานการประชวี เป็นตรน 
 

2. ี มการา ารวจควาีตรองการแ่ะควาีคาดทวงันอง
ผูรราัาราการ แ่ะ /ทรอืีตางมงประชวี งมงา าคญั/กีทีาห งมง
เกมงหวนรองกาักระาวนการงมงจะปราัปรวงตาีนรอ 2  

1. ผ่การา ารวจควาีคาดทวงั ควาีตรองการนองผูรราัาราการ 
(แาาาอาถาีการใทราราการแาาคราวงจร OSS) 

2. ี ตางมงประชวี ผูรอ านวหการศนูหเ์กมงหวนรองกาักระาวนการงมงจะปราัปรวง (ีม
ีตาใทรปราัปรวงกระาวนงานใด) 
 

3. ี มการออกแาา /ปราัปรวงกระาวนการง างานใทร
าอดค่รองกาัควาีตรองการนองผูรราัาราการแ่ะ/ทรอื

ีตางมงประชวี งมงา าคญั/กีทีาหงมงา าคญัตาีนรอ 0 แ่ะ
ไดรราัควาีเทน็ชอาจากรองอธาการาดมงมงก ากาัดแู่ 

1. Flowchart กระาวนการง างาน (เปรมหาเงมหากระาวนงานเกนา-ใทีน) 
2. ท่กัฐานงมงแาดงถงึการเานอผ่การออกแาา/ปราัปรวงกระาวนการ
ง างานตนอรองอธาการาดมงมงก ากาัดแู่ เชนน านังกึนอควาีเทน็ชอาจาก
รองอธาการาดมงมงก ากาัดแู่ เป็นตรน 
 

4. ี มการน ากระาวนการงมงไดรออกแาา /ปราัปรวงใทีน
ตาีนรอ 3 ไปปฏาาตัา  

1. ราหงานารวปผ่การตาดตาีควาีกราวทนราการปฏาาตัางานตาีกระาวนการ
งมงไดรออกแาาใทีน 
 

5. ี มการประเีานประาางธาผ่นองกระาวนการงมงไดร
ออกแาา/ปราัปรวงใทีน (แาดงใทรเทน็ถงึผ่่พัธ ์เชนน ีม
การเปรมหาเงมหากระาวนงานเกนากาักระาวนงานใทีน/
ีมการด าเนานงานตาีกระาวนงานงมงออกแาาทรอื
งางวนใทีน) แ่ะจดัง านรอเานอแนะเพืงอการปราัปรวง
ในรอาปมถดัไป 

1. ราหงานผ่การปราัปรวงกระาวนการพรรอีนรอเานอเพืงอการปราัปรวง 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 : ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
เกณฑม์าตรฐาน 

ใชรคนาคะแนนผ่การประเีานควาีพงึพอใจนอง
ผูรราัาราการตนอการใทราราการนองทนนวหงาน 

 

1. แาาาอาถาีแ่ะราหงานผ่การวาเคราะทค์วาีพงึพอใจนอง
ผูรราัาราการ OSS 

2. แาาาอาถาีแ่ะราหงานผ่การวาเคราะทค์วาีพงึพอใจนอง
ผูรราัาราการ งานอาคาร สถานท่ีฯ 

 
แบบสอบถามท่ีน ามาใช้ขึน้อยู่ท่ีตวับ่งช้ีท่ี 7 วา่ศนูยฯ์  

เลือกปรบัปรงุกระบวนงานไหน 
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 ตวับ่งช้ี/เกณฑม์าตรฐาน หลกัฐาน/เอกสารอ้างอิงของ ศวน. 
ตวับ่งช้ีท่ี 13 : การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของหน่วยงาน 

1. คณะกรรีการประจ าทนนวหงานแ่ะผูราราทาร
างูาวดนองทนนวหงานก าทนดนโหาาหแ่ะใทรควาี 
า าคญัเรืงองการประกนัควณภาพการศกึษาภาหในนอง
ทนนวหงาน )TQA 4.1( 

1. ค าาั งงคณะกรรีการประกนัควณภาพ 
2. ค าาั งงคณะง างานประกนัควณภาพ /อนวง างาน /โครงารราง  
3. ราหงานการประชวี กรรีการประกนัควณภาพ 

2. คณะกรรีการประจ าทนนวหงานีมการด าเนานงาน
ดรานการประกนัควณภาพการศกึษาภาหในงมงคราถรวน 
ประกอาดรวห  1) การควาควี ควณภาพ แ่ะการประเีาน
ควณภาพ แ่ะ 2) การจดัง าราหงานการประเีานตนเอง 
(SAR) เานอตนอคณะ กรรีการประจ าทนนวหงานแ่ะ
ีทาวางหา่หั ตาีก าทนดเว่างมงี ทาวางหา่หัก าทนด 
แ่ะราหงานนรอีู่ คราถรวนตาีงมงก าทนดในระาา 
CHE QA Online ควณภาพเานอตนอีทาวางหา่หัตาี
ก าทนดเว่า (TQA 4.1ก(1)) 

1. ค าาั งงคณะกรรีการประกนัควณภาพ 
2. ราหงานการประเีานตนเอง (SAR) 
3. ระาา CHE QA Online 
 

3. ีมการน าผ่การประเีานควณภาพไปง าแผนการ
พฒันาควณภาพการศกึษานองทนนวหงาน แ่ะเชืงอีโหง
าูนแผนหวงธศาาตรแ์่ะ/ทรอืแผนปฏาาตัาราชการประจ าปม
นองทนนวหงาน (TQA 2.1ก(1), 2.2ก(1),4.1ก(2)) 

1. ผ่การประเีานควณภาพการศกึษาภาหใน ปมการศกึษา0552 
2. แผนหกระดาั /แผนพฒันาควณภาพการศกึษา  
3. ผ่นองแผนหวงธศาาตร์ -ผ่การพฒันา  
4. ผ่นองแผนปฏาาตัาราชการ -ผ่การพฒันา  
5. ารวปราหงานการด าเนานงานประจ าปม 0552 

4. ีมการน าผ่การประกนัควณภาพการศกึษาภาหใน
ีาปราัปรวงการง างาน (TQA 6.1น(3)) 

จดัง าเป็นเอกาารเกมงหวกาัารวปผ่การด าเนานงาน กาจกรรีงมงไดรด าเนานการ
จากนรอเานอแนะในการประเีานควณภาพ (2556) 

5. เครือนนาหการแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนั
ควณภาพการศึกษาระทวนางทนนวหงาน แ่ะีมกาจกรรี
รน วีกัน  โดหีมการารวปางเรมหนรูรงมง ไดรจ ากการ
แ่กเป่มงหนงมงาาีารถน าไปใชรประโหชน์ (TQA 4.1ค
(1)) 

1. านังกึเชาญเนรารนวีกาจกรรี /านังกึนออนวีตัาโครงการฯ แ่ะราหชืงอ
ผูรเนรารนวีกาจกรรี 

2. เอกาารประกอาการแ่กเป่มงหนเรมหนรูร/แนวปฏาาตัางมงดม 
3. ่าหีอืชืงอนองผูรเนรารนวีกาจกรรี 
4. ราหงานผ่การแ่กเป่มงหนเรมหนรูรกาจกรรี โดหารวปออกเป็นแนวปฏาาตัา

งมงดมรนวีกนั 
 

ช่วงท่ี 3 ร่วมหารือและพิจารณาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินใหม่ 
ด าเนานกาจกรรีตัง้แตนเว่า 15.00 - 17.00 น. โดหการรนวีทารอืถงึแนวงางการด าเนานงานรนวีกนั 

เพืงอจดัง าผ่การด าเนานงานใทรารร่วตาีเกณฑ์ี าตรฐานนองตวัานงชม ้ดงันม้ 

ตวัานงชมง้มง 3 กระาวนการพฒันาแผนนองทนนวหงาน 

 จากการแ่กเป่มงหนเรมหนรูรในตวัานงชมต้นางๆ ชนวงงมงผนานีา ีมประเดน็งมงตรองน าีาพาจารณาแ่ะรนวีทารอื
แนวงางการด าเนานงานรนวีกนัในตวัานงชม้งมง 3 กระาวนการพฒันาแผนนองทนนวหงาน ซึงงเป็นตวัานงชม้งมง 1.1 
เดาี เกณฑ์ีาตรฐานงมงน าีาประเีานนรอห่งจากเดาี แตนจะกระชาันึ้น แ่ะารวปในเกณฑ์าวดงราหดรวหการ
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เงมหาเคมหงผ่การด าเนานงานระทวนางทนนวหงาน ซึงงเป็นเกณฑใ์ทีนงมงทนนวหงานหงัไีนเคหด าเนานการีากนอน 
โดหเกณฑ์ี าตรฐานก าทนดไวรวนา “มกีารคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) ตามตวั
บ่งชี้ผลการด าเนินการทีส่ าคญัของหน่วยงาน ซึง่สอดคล้องกับวสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้(TQA 2.2 ข)” 
 จากเกณฑ์ี าตรฐานดงัก่นาว จงึตรองีมการพาจารณารนวีกนัวนาศูนหว์างหพฒันา ควรจะีมการ
ด าเนานการอหนางไร แ่ะจากการทารอืรนวีกนั ีมนรอารวปดงันม้ 

1. ด าเนานการเงมหาเคมหงผ่การด าเนานงานระทวนางศูนหว์างหพฒันา ีาธ. งัง้ 10 แทนง เนืงองจาก
เป็นทนนวหงานงมงใชรวาาหังศัน์แ่ะพนัธกาจรนวีกนั แ่ะหงัีมแผนหวงธศาาตรง์มงี มตวัชมว้ดั
เทีอืนกนั 

2. การพาจารณาเ่อืกตวัชมว้ดังมงน าีาเงมหาเคมหงนัน้ ไดรราัค าปรกึษาจากศูนหป์ระาานงานการ
ประกนัควณภาพวนา ใทรเ่อืกตวัชมว้ดังมงเป็นภารกาจท่กันองศูนหฯ์ แ่ะเป็นตวัชมว้ดังมงาะงรอนถงึ 
Output ไดรอหนางชดัเจน จงึไดร่ งควาีเทน็วนาจะพาจารณาตวัชมว้ดัใทราอดค่รองกาันโหาาห 6 
เพางี นองรองอธาการาดมฝน าหาราทาร งมงไดรใทรเีืงอวนังมง 23-24 เีษาหน 2558 ในการประชวี
แผนปฏาาตัาราชการประจ าปม 2559 นัน้ 

3. จดัง านรอีู่ การคาดการณ์ผ่การด าเนานงานโดหเงมหาเคมหงกนัระทวนางศูนหว์างหพฒันา 
ีาธ. งัง้ 10 แทนง เพืงอน าเานอเนรางมงประชวีผูรอ านวหการศูนห ์ในเดอืนกรกีาคี 2558 

 

ตวัานงชมง้มง 7 ระดาัควาีา าเรจ็นองการพฒันาแ่ะปราัปรวงกระาวนการด าเนานงาน 
 ในตวัานงชมน้ม้ เป็นตวัานงชมใ้ทีนในปมการศกึษานม้ แตนในปมงาประีาณ 2555 กองแผนงานเคห
ก าทนดใทรเป็นตวัชมว้ดังมงตรองประเีานในค าราัรองการปฏาาตัาราชการ แ่ะราหงานผ่ในระาา e-Performance 
ีาแ่รว ซึงงในครัง้งมงราหงานเีืงอปม 2555 ศูนหว์างหพฒันาานวนใทญน จะเ่อืกปราัปรวงกระาวนงานเกมงหวกาัการ
าราการการศกึษาแาาคราวงจร OSS ในการประเีานควณภาพการศกึษานองปมการศกึษางมงจะถงึนม้ จงึเานอใทรี ม
การปราัปรวงในกระาวนงานเดาี  ีมนรอารวปดงันม้ 

1. เานอนรอีู่ การปราัปรวงกระาวนงานการใทราราการการศกึษาแาาคราวงจร OSS ทรอื
อาจจะเพางี เป็นการใทราราการแาาออกทนนวหเค่ืงอนงมง  

2. าาีารถน านรอีู่ งมงเคหประเีานในปม 2555 าางานวนีาใชรในการปราัปรวงกระาวนงานใทีนนม้
ไดร เนืงองจากีมการด าเนานงานงมงง าีาอหนางตนอเนืงอง เชนน การเกา็นรอีู่ ควาีพงึพอใจในการ
ราั/ใทราราการการศกึษาแาาคราวงจร OSS ซึงงีมแาาาอาถาีก่างงมงเป็นีาตรฐานใชร
เทีอืนกนัศูนหฯ์ แ่ะผนานควาีเทน็ชอาจากรองอธาการาดมฯ แ่รว 
 

**************************************** 
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                                ส่วนท่ี  3  ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การด าเนานงานกาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนัควณภาพการศกึษาภาหในระทวนางศูนหว์างห

พฒันา ีาธ .หะ่า แ่ะศูนหว์างหพฒันา ีาธ. นครศรมธรรีราช นัน้ ีมการเกา็นรอีู่ เพืงอน าีาประเีานผ่ 2 

ระหะดรวหกนั ไดรแกน 

1. แาาประเีานการจดักาจกรรี เพืงอาอาถาีควาีคาดเทน็เกมงหวกาักาจกรรีงมงจดัวนาีมควาีคาดเทน็ 
แ่ะีมควาีพงึพอใจดรานตนางๆ อหนางไร (เกา็ท่งัจากกาจกรรีเารจ็าาน้) แ่ะ 

2. แาาตาดตาีผ่กาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูร “ดรานการประกนัควณภาพการศกึษาภาหใน”   เพืงอ
าอาถาีการน าควาีรูรงมงไดรจากกาจกรรีไปปราัใชรกาัการง างานไดรอหนางไร (เกา็นรอีู่ ท่งัเารจ็
กาจกรรีประีาณ 2 าปัดาท)์ 

 

ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนฯ  
การประเีานควาีพงึพอใจแ่ะาอาถาีควาีคาดเทน็ในการเนรารนวีกาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดราน

การประกนัควณภาพการศกึษาภาหในระทวนางศูนหว์างหพฒันา ีาธ .หะ่า แ่ะศูนหว์างหพฒันา ีาธ. 
นครศรมธรรีราช ีมผูรเนรารนวีกาจกรรีงัง้าาน้ 15 คน ไีนรวีผูรถนาหงอดควาีรูร ไดรราัแาาประเีานคนื 13 ฉาาั  
คาดเป็นรรอห่ะ 86.67  ผ่การประเีาน แานงออกเป็น  2  ตอน  ดงันม้ 

ตอนงมง  1  ควาีคาดเทน็ตนอการจดักาจกรรีดรานตนางๆ    
ตอนงมง  2  ควาีคาดเทน็แ่ะนรอเานอแนะงมงเป็นประโหชน์ตนอการจดักาจกรรีในครัง้ตนอไป 

การประเีานควาีา าเรจ็นองโครงการดงัก่นาว วาเคราะทด์รวหาถาตา คนาควาีถมง (n)   คนารรอห่ะ (%)  

คนาเฉ่มงห ( x )  คนาเามงหงเานีาตรฐาน (S.D.)   แ่ะวาเคราะทเ์นื้อทา  (Content Analysis)  โดหนรอค าถาีระดาั

ควาีคาดเทน็นองก่วนีตวัอหนางีมการแป่ควาีทีาหนองคนาเฉ่มงห ( x )   ดงันม้ 
 

คนาเฉ่มงหตัง้แตน 4.50 - 5.00 ทีาหถงึ  ีมควาีคาดเทน็ ในระดาัีากงมงาวด 
คนาเฉ่มงหตัง้แตน 3.50 - 4.49 ทีาหถงึ  ีมควาีคาดเทน็ ในระดาัีาก 
คนาเฉ่มงหตัง้แตน 2.50 - 3.49 ทีาหถงึ  ีมควาีคาดเทน็ ในระดาัปานก่าง 
คนาเฉ่มงหตัง้แตน 1.50 - 2.49 ทีาหถงึ  ีมควาีคาดเทน็ ในระดาันรอห 
คนาเฉ่มงหตัง้แตน 1.00 - 1.49 ทีาหถงึ  ีมควาีคาดเทน็ ในระดาันรอหงมงาวด 

 ราห่ะเอมหดนองผ่การประเีาน  ีมดงันม้ 
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ตอนท่ี  1  ควาีคาดเทน็ตนอการจดักาจกรรีดรานตนางๆ    
รายละเอียดหวัข้อค าถาม n x  S.D. ระดบั 
 วางหากร/ผูรใทรควาีรูร     

1. จดั่ าดาัทวันรอในการใทรควาีรูรไดรอหนางเทีาะาี 13 4.38 1.0036 ีาก 

2. าาีารถหกตวัอหนาง /ตอาค าถาีไดรอหนางชดัเจน  13 4.31 0.4804 ีาก 

3. ใชรเว่าในการใทรควาีรูรไดรอหนางเทีาะาี 13 4.23 0.5991 ีาก 

4. วางหากรีมควาีรูรควาีาาีารถในทวันรองมงารรหาห 13 4.31 0.4804 ีาก 

เนื้อทานองกาจกรรี     

1. ควาีรูรงมงไดรราัครอาค่วีาาระา าคญั  คราถรวนตาีงมงคาดทวงั 13 4.46 0.5189 ีาก 

2. ควาีรูรงมงไดรราัาาีารถน าไปประหวกตใ์ชรไดรจราง 13 4.62 0.5064 ีากงมงาวด 

3. กระตวรนใทรี มานวนรนวีในกาจกรรี 13 4.54 0.5189 ีากงมงาวด 

 4. าาีารถหกตวัอหนาง/ตอาค าถาีไดรอหนางชดัเจน 13 4.54 0.5189 ีากงมงาวด 

ดรานอืงนๆ     

1. ควาีเทีาะาีนองาถานงมง 13 4.62 0.5064 ีากงมงาวด 

2. ควาีเทีาะาีนองเว่า 13 4.31 0.4804 ีาก 

3. ควาีเทีาะาีนองกาจกรรี 13 4.31 0.4804 ีาก 

ารวปภาพรวี     

งนานีมควาีพงึพอใจกาัภาพรวีในการจดักาจกรรีอหูนในระดาัใด 13 4.23 0.4385 ีาก 
 
 

จากตารางตอนงมง 1 ารวปควาีคาดเท็นไดรวนา ผูรเนรารนวีกาจกรรีีมควาีพึงพอใจดรานเนื้อทานอง
กาจกรรีีากงมงาวด โดหีมควาีคาดเทน็วนาควาีรูรงมงไดรราัาาีารถน าไปประหวกต์ใชรไดรจราง คะแนน 4.62 อหูนใน
ระดาัีากงมงาวด เงนากาัควาีเทีาะาีนองาถานงมงงมงใชรจดักาจกรรีงมงอหูนในระดาัคะแนนงมงเงนากนั รอง่งีางมงอหูน
ในระดาัีากงมงาวดเชนนกนั คนาคะแนนเงนากาั 4.54  คอื การกระตวรนใทรผูรเนรารนวีกาจกรรีีมานวนรนวี แ่ะาาีารถ
หกตวัอหนาง/ตอาค าถาีไดรอหนางชดัเจน งัง้นม้ในประเดน็อืงนๆ ผูรเนรารนวีกาจกรรีก็ีมควาีคาดเทน็/ควาีพงึ
พอใจอหูนในระดาัีาก โดหไดรใทรควาีคาดเทน็ นรอเานอแนะเพางี เตาี ไวรในตอนงมง 2 

 

 

 

 

 

 



       รายงานผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

17 

ตอนท่ี  2  ควาีคาดเทน็แ่ะนรอเานอแนะงมงเป็นประโหชน์ตนอการจดักาจกรรีในครัง้ตนอไป 
 

หลงัจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้น้ี ท่านคิดว่ากิจกรรมในหวัข้อน้ีมีประโยชน์กบัท่านหรือไม่  

อย่างไร ผูรเนรารนวีกาจกรรีใทรควาีคาดเทน็วนากาจกรรีนม้ีมประโหชน์ แ่ะีมนรอคาดเทน็เพางี เตาี  ดงันม้ 

 1. กาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรดรานการประกนัควณภาพการศกึษา ผูรเนรารนวีแ่กเป่มงหนไดรราัประโหชน์

ีาก ีมควาีรูร ควาีเนราใจในกระาวนการแ่ะแนวงางการด าเนานงานแ่ะเตรมหีราัการประเีานงมง

าอดค่รองกาัเกณฑ์ี าตรฐานอนัานงผ่ใทรผ่การประเีานระดาัควณภาพางูนึน้ 

 2. าาีารถน าไปปราัใชรในการด าเนานการแ่ะเตรมหีควาีพรรอีในการเนราราัการประเีานควณภาพ 

 3. าาีารถน าควาีรูรงมงไดรราัีาไปประหวกต์ใชรกัางานประาานศูนห์ เชนน ท่กัฐานงมงใชรแนาการประกนั

ควณภาพ แ่ะง าใทรี มควาีเนราใจในการประกนัควณภาพีากนึน้ 

 4. น าควาีรูรงมงไปจดักาจกรรีการประกนัควณภาพนองทนนวหงานไดรเป็นอหนางดม 

 5. ควรจดังวกปม 
 

ท่านมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมเติมความรู้ในเร่ืองใด/ ความรู้ท่ีต้องการน ามาแลกเปล่ียน 

ผูรเนรารนวีกาจกรรีีมควาีประางคง์มงจะเพางี เตาี ควาีรูรในเรืงองอืงนๆ ซึงงอาจจดัเป็นกาจกรรีใน่กัษณะ 

เดมหวกนั ดงันม้ 

 1. การปรองกนัแ่ะพฒันาวานหัาวค่ากร 

 2. การจดัการควาีรูรแ่ะการาราทารควาีเามงหงนอง ศวน. 

 3. ท่กัฐานงมงจ าเป็นแตน่ะตวัชมว้ดั 
 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุในการจดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผูรเนรารนวีกาจกรรีีมควาีคาดเทน็วนาการจดักาจกรรีในครัง้นม้ีมาางงงมงตรองปราัปรวงทรอืพฒันาใทรดมหางงนึน้ 

ตนอไป ดงันม้ 

 1. การจดัง าแผนแ่กเป่มงหนเรมหนรูรรนวีกนัระทวนางศูนห ์ (ศวน.) เพืงอารรางควาีรนวีีอืแ่ะควาีาาีคัคม

นองทีูนคณะ 

 2. ระหะเว่าในการจดักาจกรรีนรอหเกานไป  
 

ความคิดเหน็เพ่ิม/ข้อเสนอแนะ 

 1. นอาควณวางหากรเป็นอหนางาูงงมงเามหา่ะเว่าแ่ะีมควาีีวนงีั งนตัง้ใจ ถนาหงอดควาีรูรการประกนั

ควณภาพการศกึษาใทรกาัผูรเนรารนวีประชวีแ่กเป่มงหนในครัง้นม้อมกครัง้ 

 2. ครัง้ตนอไป นอใทรเพางี เตาี ดรานท่กัฐานตวัชมว้ดั 
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ติดตามผลกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

 ท่งัจากกาจกรรีด าเนานการเารจ็าาน้แ่รว ีมการเกา็นรอีู่ เพืงอเป็นการตาดตาีผ่การจดักาจกรรี

แ่กเป่มงหนรูร วนาาาีารถน าไปปราัใชรกาัการง างาน ไดรทรอืไีน อหนางไร โดหีมนรอีู่ งมงตอาก่าัีา ตาี

ประเดน็ค าถาี ดงันม้ 

ท่านน าความรู้ท่ีได้รบัจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีรบัผิดชอบอย่างไรบ้าง 
 

1. การจดักาจกรรีแ่กเป่มงหนเรมหนรูรไดรท่กัคาดในการง างาน  งวกอหนางตรองหดึท่กัควณภาพ PDCA แ่ะ
ตรองีมการควาควีควณภาพแ่ะประเีานควณภาพควาคูนไปดรวห 

2. า าทราังานประาานศูนหว์างหพฒันา ีมควาีเนราใจเรืงองการน าท่กัฐานีาแนาทรอืีาประกอาการ
จดัง าการประกนัควณภาพการศกึษาใทราอดค่รองีากนึน้   แ่ะาาีารถน าไปใชรไดรดงันม้ 

2.1 การตมควาีนองตวัชมว้ดั เพืงอทาเอกาารไปแนาในการประกนัควณภาพฯ 
2.2 าาีารถทาเอกาาร ทรอืจดัง าเอกาารแนาประกนัควณภาพไดรงนาหนึน้ 
า าทราัในานวนนองศูนหว์างหพฒันา ซมงงจะใชรท่กัฐานเทีอืนๆ กนั ซึงงเอกาาราางอหนาง

จะตรองนอจากงานประาานศูนหว์างหพฒันา  เชนน านังกึานงแผนปฏาาตัาราชการประจ าปมงาประีาณ 

ทรอืแผนหวงธศาาตร ์ใทรฝน าหวางแผนฯ โดหฝน าหรองอธาการาดมงมงก ากาัดแู่ คอื รองอธาการาดมฝน าห

าราทาร ทรอื เอกาารแนาอืงนๆ เชนนใาเซน็ตช์ืงอนองาวค่ากรงมงเนรารนวีกาัอารี ซึงงเอกาารเท่นานม้งาน

ประาานศูนหฯ์ จ าเป็นตรองานงใทรศูนหว์างหพฒันา ดรวห   

3. าาีารถน าไปง าใทรเกาดประโหชน์กาัทนนวหงาน เชนน การวางแผน การจดัง าแผนประจ าปมตนอไป 
4. าาีารถน าไปพฒันาระาางาน/ปราัปรวงนัน้ตอน แ่ะกระาวนการง างานการประกนัควณภาพนอง

ศูนหฯ์ ใทรี มประาางธาภาพีากหางงนึน้ 
5. าาีารถน าีาปราัปรวงในการง างานใทรถูกตรองแ่ะีมประาางธาภาพีากหางงนึน้ 
6. าาีารถน าีาปราัปรวงการง าแผนชีรีนกัศกึษา ปม 2559 
7. ปราัปรวงการจดัง าราหงานการประเีานตนเอง (SAR) นองศูนหฯ์ เพืงอใทรคะแนนการประเีานเพางี นึน้ 
8. ดรานการจดัง าประกนัควณภาพงมงาีาูรณ์ จะง าอหนางไร 
9. ปราักระาวนการง างานใทราอดค่รองกาัทวันรอแ่ะประเดน็ 

 
งานท่ีเกิดจากการน าความรู้ไปใช้มีก่ีช้ินงานและงานอะไรบ้าง  (จ านวนงาน/เอกสารอ้างอิง) 

1. น าไปใชรในการาราทารจดัการภารกาจงานตาีโครงารรางนองงานงัง้ 3 ฝน าหงาน ง าใทรงานา าเรจ็ารร่ว
วตัถวประางคแ์่ะานงผ่ดมตนอการพฒันาองคก์ร ีมผ่งานเป็นงมงประจกัษ์ เปรนงมงหอีราันองผูรเกมงหวนรอง 

2. งานงมงเกาดจากการน าควาีรูรไปใชรี มกมงชาน้งานแ่ะงานอะไราราง นัน้ ไีนาาีารถระาวไดร หงัีองไีนเทน็ 
เพราะไีนไดรี อง 

3. งานเกมงหวกาัเอกาารแ่ะการเตรมหีนรอีู่  
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4. ภาวะผูรน าแ่ะแาาประเีานผูราราทาร 
5. กาจกรรีชีรีนกัศกึษา 
6. กาจกรรีใดงมงจ าเป็นดรานปราัปรวงแ่ะพฒันา เพืงอใทรเกาดควาีาีารูณ์หางงนึน้ เชนน กาจกรรี OSS 
7. าาง่กัษณะงานอหูนระทวนางการด าเนานการ จงึหงัไีนเกาดชาน้งานงมงน าไปใชร 

 
ท่านคิดว่ากิจกรรมท่ีเข้าร่วมควรมีการพฒันาหรือแก้ไขอย่างไรบ้าง 

1. เป็นกาจกรรีงมงดม ควรด าเนานการอหนางตนอเนืงอง โดหีมแาาก าทนดระหะเว่า แ่ะเรืงองงมงตรองการ
แ่กเป่มงหนเรมหนรูรตาีควาีตรองการนองาวค่ากร 

2. อหากใทรผูรเกมงหวนรองงวกคนแาดงควาีคาดเทน็ีากกวนานม้ เพราะในวนันัน้คนงมงแาดงควาีคาดเทน็คอืคน
งมงง า ทรอือมกนหัทนึงงควรจะจดัีากกวนา 0 ศูนหฯ์ นึน้ไป เพืงองมงจะไดรเทน็แนวคาดเพางี นึน้  

3. ควรไดรราัการานัาานวนจากผูรเกมงหวนรอง 
4. ควรีม/ก าทนด ระหะเว่างมงเทีาะาี 
5. ปราัปรวงระาา VDO Conference ใทรี มควาีชดัเจนแ่ะตนอเนืงอง 
6. ดมแ่รว แตนควรเพางี เว่า การด าเนานการครัง้ตนอไป ควรเชาญาวค่ากรนองศูนหฯ์ประกนั ใทรควาีรูร

เพางี เตาี  แ่ะควรนหาหงัง้ 10 ศูนหฯ์ โดหใทรงานประาานศูนหฯ์ เป็นแีนงานราัผาดชอาโครงการ 
 

ท่านคิดว่ากิจกรรมใดควรจดัเป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในครัง้ต่อไป/ปีต่อไป 

1. การารรางแ่ะพฒันาเครอืนนาห 
2. อหากเทน็ แตนอหากใทรงวกศูนหฯ์ รูรพรรอีกนัแ่ะเทีอืนกนั เพืงอเป็นไปในงาศงางเดมหวกัน เพราะ

ภารกาจเทีอืนกนั 
3. กาจกรรีการจดัการควาีรูร เรืงอง การประกนัควณภาพการศกึษา 
4. การาราทารควาีเามงหง 
5. จดักาจกรรีใทรครางวกตวัชมว้ดั 
6. ควรีมแ่ะจดัอหนางตนอเนืงอง 
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                                ส่วนท่ี  4  ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. เอกาารประกอาการแ่กเป่มงหนเรมหนรูร  
2. โครงการงมงไดรราัอนวีตัาแ่ะก าทนดการ 
3. ราหชืงอผูรเนรารนวีกาจกรรี 
4. แาาประเีาน 
5. แาาตาดตาี 

 
เอกสารท่ีได้ด าเนินการหลงัจากจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. นรอีู่ การน าเานอรองอธาการาดมฝน าหาราทารเพืงอพาจารณาเกมงหวกาัตวัานงชมง้มง 3 เกณฑน์รองมง 6 การ
คาดการณ์ผ่การด าเนานงาน Performance Projections เงมหาเคมหงผ่ระทวนางศูนหว์างหพฒันา ีาธ. 
งัง้ 10 แทนง 

2. นรอีู่ การน าเานอรองอธาการาดมฝน าหาราทารเพืงอพาจารณาเกมงหวกาัตวัานงชม้งมง 7 การปราักระาวนงาน
แ่ะตวัอหนางการด าเนานงาน 

3. ารวปควาีเชืงอีโหงระทวนางแผนหวงธศาาตรก์าัแผนปฏาาตัาราชการประจ าปม  
4. เอกาารอืงนๆ เพืงออรางอางในแตน่ะตวัานงชมง้มงนอควาีอนวเคราะทจ์ากงานประาานศูนหว์างหพฒันา ีาธ. 

ดงันม้ 
4.1 แาาประเีานแ่ะท่กัเกณฑใ์นการประเีานผูรอ านวหการศูนหฯ์ 
4.2 านังกึน าเานอรองอธาการาดมฝน าหาราทาร เรืงอง การจดัานงแผนหวงธศาาตรแ์่ะแผนปฏาาตัาราชการ  
     ประจ าปมนองศูนหว์างหพฒันา  
4.3 แาา่ง่าหีอืชืงอผูรเนราราัการอารีคนานาหีองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
หน้า 

บทน า 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้น         1 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงาน        3 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข้์อมูล       15 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก         20 

 ภาพกิจกรรม 

เอกสารประกอบกิจกรรม 

 โครงการและก าหนดการ 

 แบบประเมิน/แบบติดตาม 

 ข้อมลูการวิเคราะห ์ตวับ่งช้ีท่ี 3 

 เอกสารประกอบการจดัท า ตวับ่งช้ีท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระหว่างศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา และศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครศรธีรรมราช ร่วมดว้ยงานประสาน

ศูนยว์ทิยพฒันา และศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ีนัน้ เป็นความร่วมมอืกนัระหว่างศูนยว์ทิยพฒันา 

มสธ. ในเขตภาคใตท้ีต่อ้งการด าเนินกจิกรรมใหต้อบสนองตวับ่งชีใ้นการประกนัคุณภาพ และแลกเปลีย่น

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินงานระหว่างกนั โดยความร่วมมอืจากงานประสานศูนยฯ์ ซึง่เป็นหน่วยงานที่

คอยสนบัสนุนกจิกรรม และประสานงานขอ้มลูต่างๆ กบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

 รายงานฉบบัน้ีเป็นการสรปุผลการด าเนินงาน แนวปฏบิตัทิีด่ทีีไ่ดจ้ากกจิกรรม ความพงึพอใจใน

การเขา้ร่วมกจิกรรม ผลจากการน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน ขอ้มลูการวเิคราะห์เพื่อน าเสนอเขา้ที่

ประชุมผู้อ านวยการศูนย์ เพื่อพิจารณาในประเด็นของการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ที่ 3 กระบวนการ 

พฒันาแผนของหน่วยงาน และตวัอยา่งพรอ้มขอ้มลูของตวับ่งชีท้ี ่7 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและ

ปรบัปรงุกระบวนงานการด าเนินงาน  

 ความส าเรจ็ของการด าเนินกจิกรรมในครัง้นี้ เกดิขึน้ไดจ้ากทุกคนทีใ่หค้วามส าคญัในการประกนั

คุณภาพ และต้องการทีจ่ะพฒันาหน่วยงานใหป้ระสบความส าเรจ็ มคีุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั

และรูจ้กัของผูม้ารบับรกิารต่อไป  
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