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ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
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มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่  1 
ลกัษณะส าคัญหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก่อตั้งข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนโดยใชท้รัพยากร
ท่ีมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใชร้ะบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรัชกาลท่ี 7 เม่ือคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวง
สุโขทยัธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชพ้ระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี  7 เป็นรูปพระแสงศรสามองค ์ น ามาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑซ่ึ์งเป็นสัญลกัษณ์
ของกรุงสุโขทยัเป็นตราประจ ามหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวนัท่ี 5 กนัยายนของทุกปีเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นวนัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศกัด์ิและสิทธิเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทุก
ประการไดเ้ปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3 สาขาแรก คือ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ  ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ไดข้ยายเปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปล่ียนช่ือใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 21 มกราคม 2547 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 123 ตอนท่ี 99 ง วนัท่ี 21 กนัยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 เปิดรับ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเร่ิมแรกรวมอยู่กบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดบัสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจดัตั้งและเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบนัทั้งส้ิน 12 สาขาวิชา  
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2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผู ้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคมดว้ยการจดัระบบการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อการ
สอนทางไปรษณีย ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 

 วสัิยทัศน์ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกลชั้นน าของโลก ใหก้ารศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 

 พนัธกจิ 
1. พฒันาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบณัฑิตทุกระดบัเพ่ือตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยร์วมถึงพฒันาชุมชน องคก์ร สถาบนัในสงัคม เพ่ือน าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ และสงัคมฐานความรู้ 
3. วิจยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาไทย 
4. อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันาศิลปะและวฒันธรรม 

 

3. โครงสร้างของมหาวทิยาลยั  
 3.1  การแบ่งส่วนราชการ 

             มหาวิทยาลยัแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่าง  ๆ12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานดา้นวิชาการ  มีส านกัต่าง  ๆ9  ส านกั  คือ ส านกัทะเบียนและวดัผล ส านกั
เทคโนโลยีการศึกษา ส านกับริการการศึกษา ส านกัวิชาการ ส านกับรรณสารสนเทศ  ส านกัพิมพ ์ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ส านกัคอมพิวเตอร์ และส านกับณัฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบนัซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่าส านกัอีก 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา  โดยมีส านกังานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ดงัแผนภมิู  
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 3.2.1 สภามหาวทิยาลยั 

มีอ  านาจหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบังานดา้นนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
(1)  วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ีโดย 

             ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัและนโยบายของรัฐ 
  (2)  จดัวางระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  (3)  อนุมติัใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
 (4)  พิจารณาการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส านกังานอธิการบดี สถาบนั ส านกัและสาขาวิชาแลว้แต่กรณี 
  (5)  อนุมติัการรับสถาบนัวิชาการชั้นสูงเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั 
  (6)  พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารยป์ระจ า 

(7)  อนุมติัการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านกั รองผูอ้  านวยการสถาบนั รองผูอ้  านวยการส านกั  
        รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์

 (8)  จดัวางระเบียบเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 
 (9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 (10) หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

 
 3.2.2 สภาวชิาการ 

มีอ  านาจหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
 (1)  พิจารณาก าหนดหลกัสูตร  การสอน และการวดัผลการศึกษา 
 (2)  เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
 (3)  เสนอการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกสถาบนั ส านกัและสาขาวิชา 
 (4)  พิจารณาการรับสถาบนัวิชาการชั้นสูงเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั 
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 (5)  เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
 (6)  พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์

 (7)  จดัหาวิธีการอนัจะยงัการศึกษา การวิจยั และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยัใหเ้จริญยิ่งข้ึน 
 (8)  พิจารณาใหค้วามเห็นแก่สภามหาวิทยาลยัในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการของมหาวิทยาลยั 
  (9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภาวิชาการมอบหมาย 
 
 3.3 ผู้บริหาร 
                      3.3.1 กรรมการสภามหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ( ขอ้มลู  ณ  กนัยายน 2552 ) 

 
นายกสภามหาวิทยาลยั ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลยั ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูแ้ทน 

(ดร.สุเมธ แยม้นุ่น) 
 อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ หรือผูแ้ทน 

(นางลดาวลัย ์บวัเอ่ียม) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร 
 ศาสตราจารย ์ดร.ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 
 ศาสตราจารยสุ์มน อมรวิวฒัน ์
 รองศาสตราจารยย์ืน ภู่วรวรรณ 
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 รองศาสตราจารย ์ดร.สมจินต ์สนัถวรักษ ์
 นายอมเรศ ศิลาอ่อน 
 นายโสภณ  สุภาพงษ ์
กรรมการผูแ้ทนสภาวิชาการ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์หอนพรัตน ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี 

   
    

    3.3.2  ผู้บริหารมหาวทิยาลยั  ( ขอ้มลู  ณ  กนัยายน 2552 ) 
อธิการบดี รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาเครือข่ายและวิเทศสมัพนัธ์   รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา สนัน่พานิชกลุ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุจินต ์วิศวธีรานนท ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน อาจารยค์มสนั โพธ์ิคง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารยส์ราวธุ สุธรรมาสา 
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ รองศาสตราจารย ์ดร.ปัทมาพร เยน็บ ารุง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.จินดา ขลิบทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน นางสาววนิดา ลิวนานนทช์ยั 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี 
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ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา ( ขอ้มลู  ณ  กนัยายน 2552 ) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารยช์ านาญ  เชาวกีรติพงศ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ รองศาสตราจารยอ์จัฉรา ชีวะตระกลูกิจ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์ หอนพรัตน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารยสุ์นีย ์ ศีลพิพฒัน์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รองศาสตราจารย ์ดร.วศินา จนัทรศิริ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารยฐ์ปนรรต พรหมอินทร์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สีสงัข ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.กมลรัฐ อินทรทศัน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารยสุ์ณี  ภู่สีม่วง       
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานนัท ์  
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ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ( ขอ้มลู  ณ  กนัยายน 2552 ) 
ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  พทุธาพิทกัษผ์ล 
ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและวดัผล รองศาสตราจารยณ์ฏัฐพร พิมพายน 
ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย ์ดร.สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร 
ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีการศึกษา           รองศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา คหูากาญจน์ 
ผูอ้  านวยการส านกับริการการศึกษา ศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี สงัขศ์รี 
ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ดร.ศริศกัด์ิ สุนทรไชย 
ผูอ้  านวยการส านกับรรณสารสนเทศ รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พทุธาพิทกัษผ์ล 
ผูอ้  านวยการส านกัพิมพ ์  รองศาสตราจารยผ์กามาศ ผจญแกลว้ 
ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ รองศาสตราจารยผ์กามาศ ผจญแกลว้ (รักษาการในต าแหน่ง) 
ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาต่อเน่ือง รองศาสตราจารยธี์รารักษ ์โพธิสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต เวชกิจ 

 
ผู้อ านวยการกอง ( ขอ้มลู  ณ  กนัยายน 2552 ) 

ผูอ้  านวยการกองกลาง อ.ณฐัศิษฏ ์ใจสอาด  (รักษาการแทน) 
ผูอ้  านวยการกองคลงั นางชูจิตร  วิสุทธ์ิสิริ 
ผูอ้  านวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ  จารุโรจนเ์นาวรัตน์ 
ผูอ้  านวยการกองพสัดุ นางพจมาลย ์ เพ่ิมพลูโชคคณา 
ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี นายมนตรี  วิเชียรมณี 
ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา นางสาวเกษณี สุจริตจนัทร์ 
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ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา  ( ขอ้มลู ณ  กนัยายน 2552 ) 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช นายวิวิทย ์ชูเกิด 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครสวรรค ์ รองศาสตราจารยสุ์ทธิ พิกลุศิริ 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี นายสมพงษ ์โลมะรัตน์ 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. เพชรบุรี ผูช่้วยศาสตราจารยว์านิช มาลยั 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. สุโขทยั นายปรีชา มณีรัตน ์
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ล  าปาง นายกิตติโชค หอ้ยยี่ภู่ 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. อุดรธานี นายวิศิษฐ ์มนัชูพงศ ์
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี นายมนู วฒันไพบูลย ์
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลา นายค านึง นกแกว้ 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครนายก นายทองหล่อ ซุย้วงคษ์า 

 
 
ท่ีมา : อนุทิน 2553  
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4. บุคลากร 
ในปีการศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 

 4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร     
                                                        หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ขา้ราชการ 300 753 1,053 
พนกังานมหาวิทยาลยั 71 145 216 
พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ 9  9 
ผูท้รงคุณวฒิุ 6  6 
ลกูจา้งประจ า    

-ลกูจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน  148 148 

-ลกูจา้งประจ าเงินรายได ้  304 304 
-ลกูจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ  101 101 

ลกูจา้งชัว่คราว    
-ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  629 629 
-ลกูจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได)้  2 2 
-ลกูจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน)  1 1 

รวม 386 2,083 2,469 
ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
 

                  หมายเหตุ ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 6 ราย ไม่น ามานบัรวมกบัอาจารยป์ระจ าเน่ืองจากไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานของอาจารยป์ระจ า 
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 4.2  บุคลากรสายวิชาการ   

สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ศึกษาศาสตร์  ขา้ราชการ 33 - 33 - 5 28 3 2 27 1 

พนกังาน 10 - 10 - - 10 7 1 2 - 

อาจารยพ์ิเศษ 7 - 7 - 2 5 1 1 5 - 

รวม 50 0 50 0 7 43 11 4 34 1 

ศิลปศาสตร์ ขา้ราชการ 21 - 21 - 10 11 - 3 17 1 

พนกังาน 6 - 6 - 1 5 4 1 1 - 

อาจารยพ์ิเศษ 1 - 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 28 0 28 0 12 16 4 4 19 1 

วทิยาการจดัการ ขา้ราชการ 45 1 46 - 31 15 - 5 41 - 

พนกังาน 7 1 8 - 8 - 3 3 2 - 

อาจารยพ์ิเศษ   - - - - - - - - - 

รวม 52 2 54 0 39 15 3 8 43 0 

นิติศาสตร์ 
 

ขา้ราชการ 24 1 25 - 19 6 2 8 15 - 

พนกังาน 8 - 8 - 7 1 8 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ 3 - 3 - 2 1 1 - - 2 

รวม 35 1 36 0 28 8 11 8 15 2 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

เศรษฐศาสตร์ ขา้ราชการ 17 1 18 - 11 7 1 3 14 - 

พนกังาน 3 - 3 - 2 1 2 - 1 - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

รวม 20 1 21 0 13 8 3 3 15 0 

รัฐศาสตร์ ขา้ราชการ 10 - 10 - 6 4 1 1 8 - 

พนกังาน 4 1 5 - 4 1 3 1 1 - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 14 1 15 0 10 5 4 2 9 0 

นิเทศศาสตร์ ขา้ราชการ 23 - 23 - 13 10 1 9 13 - 

พนกังาน 4 1 5 - 4 1 1 4 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

รวม 27 1 28 0 17 11 2 13 13 0 

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ขา้ราชการ 9 2 11 - 9 2 - 1 10 - 

พนกังาน 3 2 5 - 5   5 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 12 4 16 0 14 2 5 1 10 0 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 
 

ขา้ราชการ 22 1 23 - 5 18 - 3 20 - 

พนกังาน 9 - 9 - 9 - 7 2 - - 

อาจารยพ์ิเศษ 4 - 4 - 2 2 - 1 2 1 

รวม 35 1 36 0 16 20 7 6 22 1 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ขา้ราชการ 13 3 16 - 9 7 - 3 13 - 

พนกังาน 6 - 6 - 4 2 5 1 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

  รวม 19 3 22 0 13 9 5 4 13 0 

พยาบาลศาสตร์ ขา้ราชการ 9 1 10 - 3 7 1 2 7 - 

พนกังาน 3 - 3 - 1 2 2 1 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 12 1 13 0 4 9 3 3 7 0 

มนุษยนิเวศศาสตร์ ขา้ราชการ 20 - 20 - 10 10 - 3 17 - 

พนกังาน - 1 1 - 1 - 1 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 20 1 21 0 11 10 1 3 17 0 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ส านกัทะเบียนและ
วดัผล 

ขา้ราชการ 16 2 18 - 7 11 5 4 9 - 

พนกังาน - - 0 - - - - - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 16 2 18 0 7 11 5 4 9 0 

ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขา้ราชการ 23 3 26 - 19 7 1 3 22 - 

พนกังาน 2 - 2 - 2 - 2 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 25 3 28 0 21 7 3 3 22 0 

 
รวมทั้งส้ิน 365 21 386 0 212 174 67 66 248 5 

 

 

 

 

 

                             



 

15 

 

5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดรั้บจดัสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน  2,316,761,900  บาท   จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน  
จ านวน  658,160,400  บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ จ านวน  1,658,601,500  บาท ดงัน้ี  
 
                       หน่วยนบั :  บาท 
 

งบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ* เงนินอกงบประมาณ** รวมทั้งส้ิน 

งบบุคลากร               446,774,000                100,821,900  547,595,900 
งบด าเนินงาน                 78,777,400                771,527,200  850,304,600 
งบลงทุน                 36,542,000                333,150,300  369,692,300 
งบเงินอุดหนุน                 96,067,000                132,321,800  228,388,800 
งบรายจ่ายอ่ืน -               320,780,300  320,780,300 

รวมทั้งส้ิน  จ านวน               658,160,400             1,658,601,500  2,316,761,900 

 
 

ท่ีมา 
*  เอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่มท่ี 8 (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (2) ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี 
**   ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12 /2551  

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม  2551 
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6. หลกัสูตร 
 ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน จ านวน 73 หลกัสูตร จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

ระดบัการศึกษา 

ศึก
ษา
ศา
สต

ร์ 

ศิล
ปศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา
กา
รจ
ัดก

าร
 

นิต
ศิา
สต

ร์ 

เศ
รษ

ฐศ
าส
ตร์

 

รัฐ
ศา
สต

ร์ 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร์ 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์&
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

ส่ง
เส
ริม

กา
รเก

ษต
รฯ

 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์สุ
ขภ

าพ
 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

มนุ
ษย

นิเ
วศ

ศา
สต

ร์ 

มห
าว
ทิย

าล
ยั 

ระดบัประกาศนียบตัร 
             

ระดบัอนุปริญญา               
ระดบัปริญญาตรี  4 5 11 2 2 2 1 3 4 6 1 5 46 
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 2 - - - - - - - - - - - 2 
ระดบัปริญญาโท  6 2 2 1 1 1 1 - 3 3 1 1 22 
ระดบัปริญญาเอก  1 - 1 - - - 1 - - - - - 3 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  13 7 14 3 3 3 3 3 7 9 2 6 73 
 ท่ีมา:  ส านกัวิชาการ 
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7. นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2552 มีนกัศึกษาใหม่  นกัศึกษาลงทะเบียน และผูส้ าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามสาขาวิชา ดงัน้ี 
 7.1  ขอ้มลูนกัศึกษาใหม่ 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 
รวมนักศึกษาทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2552 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา - 
- 
 

1,374 1,776 623 - 3,773 
  ศึกษาศาสตร์ - 1,374 1,776 623 - 3,773 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 1,119 33,083 - 1,078 26 35,306 
  ศิลปศาสตร์ 992 2,130 - 61 - 3,183 
  วิทยาการจดัการ - 15,728 - 407 11 16,146 
  นิติศาสตร์ 67 8,311 - 424 - 8,802 
  เศรษฐศาสตร์ - 579 - - - 579 
  รัฐศาสตร์ - 5,303 - 114 - 5,417 
  นิเทศศาสตร์ 60 1,032 - 72 15 1,179 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ - 1,537 - - - 1,537 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 1,537 - - - 1,537 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ - 2,660 - 197 - 2,857 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 2,660 - 197 - 2,857 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 109 4,901 - 221 - 5,231 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 109 4,684 - 155 - 4,948 
  พยาบาลศาสตร์ - 217 - 66 - 283 
กลุ่ม : บริการ - 1,316 - 26 - 1,342 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 1,316 - 26 - 1,342 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 1,228 44,871 1,776 2,145 26 50,046 

หมายเหตุ  1. นกัศึกษาใหม่ระดบัประกาศนียบตัรและปริญญาตรี นบัเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2552 เท่านั้น 
 ห มายเหตุ      (เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลนกัศึกษาใหม่ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จากส านกัทะเบียนและวดัผล)  

ห มายเหตุ  2. นกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา นบัรวมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และนกัศึกษาใหม ่ภาค 2/2552   
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 7.2  ขอ้มลูนกัศึกษาลงทะเบียน 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 
รวมนักศึกษาทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2552 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา - 4621 1,8961 1,272 43 7,797 
  ศึกษาศาสตร์ - 4621 1,861 1,272 43 7,797 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 1,526 12,0652 - 2,775 27 124,980 
  ศิลปศาสตร์ 1,325 7364 - 223 - 8,912 
  วิทยาการจดัการ - 54,763 - 1,392 15 56,170 
  นิติศาสตร์ 141 30,654 - 244 - 31,039 
  เศรษฐศาสตร์ - 1,755 - 225 - 1,980 
  รัฐศาสตร์ - 21,700 - 500 - 22,200 
  นิเทศศาสตร์ 60 4,416 - 191 12 4,679 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ - 3,063 - - - 3,063 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 3,063 - - - 3,063 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ - 9,093 - 425 - 9,518 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 9,093 - 425 - 9,518 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 116 13,568 - 550 - 14,234 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 116 12,390 - 334 - 12,840 
  พยาบาลศาสตร์ - 1,178 - 216 - 1,394 
กลุ่ม : บริการ - 5,899 - 134 - 6,033 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 5,899 - 134 - 6,033 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 1,642 156,896 1,861 5,156 70 165,625 

        หมายเหตุ :  นกัศึกษาทั้งหมดในท่ีน้ี หมายถึง นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งนกัศึกษาเก่า และนกัศึกษาใหม่ภาคการศึกษาท่ี 1/2552  
  แหล่งที่มา :   กองแผนงาน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 2553 
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7.3  ขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา 3 1,089 814 161 - 2,067 
  ศึกษาศาสตร์ 3 1,089 814 161 - 2,067 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 559 11,381 - 478 - 12,418 
  ศิลปศาสตร์ 538 872 - 30 - 1,440 
  วิทยาการจดัการ - 6,395 - 306 - 6,701 
  นิติศาสตร์ 21 2,105 - - - 2,126 
  เศรษฐศาสตร์ - 159 - 68 - 227 
  รัฐศาสตร์ - 1,342 - 35 - 1,377 
  นิเทศศาสตร์ - 508 - 39 - 547 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ - 235 - - - 235 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 235 - - - 235 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ - 1,266 - 118 - 1,384 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 1,266 - 118 - 1,384 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 15 1,754 - 132 - 1,901 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 1,384 - 87 - 1,486 
  พยาบาลศาสตร์ - 370 - 45 - 415 
กลุ่ม : บริการ - 533 - 19 - 552 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 533 - 19 - 552 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 577 16,258 814 908 - 18,557 

        หมายเหตุ  เป็นขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 
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8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดยถือวา่การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดว้ยเหตุดงักล่าวมหาวิทยาลยัจึงไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพโดยยึด
หลกัการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยค านึงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และความเช่ือมโยงของการ
ประกนัคุณภาพภายในกบัการประกนัคุณภาพภายนอกเป็นส าคญั ทั้งน้ี การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเร่ิมจากการพิจารณาจุดเนน้ของมหาวิทยาลยั-
สุโขทยัธรรมาธิราช คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นหลกั แลว้จึงบูรณาการกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ของ สกอ.    
ตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ของ สมศ. และตวับ่งช้ีตามกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส านกังานก.พ.ร. เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามระบบขา้งตน้ โดยมีตวับ่งช้ีท่ีขอรับการประเมินทั้งส้ิน 57 ตวับ่งช้ี   อิงตามองคป์ระกอบคุณภาพ
ของ สกอ. รวม 9 องคป์ระกอบ และเพ่ิมเติมการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี) เป็นองคป์ระกอบท่ี 10 ดงัน้ี 
  องคป์ระกอบท่ี 1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
  องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
  องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี) 
       ทั้งน้ี ในการประเมินจะเร่ิมจากตวับ่งช้ีของ สกอ. ก่อน แลว้จึงตามดว้ยตวับ่งช้ีของ สมศ. และ / หรือ ก.พ.ร. ท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมข้ึน โดยตวับ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมจะก าหนด
รหสัตวับ่งช้ีเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง  และใชร้ะบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั  โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 3.00 เช่นเดียวกบั สกอ.  ส าหรับองคป์ระกอบท่ี 10 ใหป้ระเมิน  
แต่จะไม่น าคะแนนมาเฉล่ียกบั 9 องคป์ระกอบ 
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9. การตดิตามผลการพฒันาและปรับปรุงจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2551 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 

จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2551 

ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการพฒันาเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก 
1. การประเมินการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกดา้น เพ่ือน าผล

การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ทุก
หลกัสูตร 

          มหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวดัท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัประจ าปี
งบประมาณ 2552” พบวา่  

1. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมใหค้ณาจารยป์ระจ าส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการไดต้ามแนวทางท่ี
ก าหนด 

2. มหาวิทยาลยัมีมาตรการให้คณาจารยส่์วนใหญ่ ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน
และเขา้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนน้ีมาปรับปรุงแผนการ
สอนในแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

3. มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การส ารวจหรือการวิจยัหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั และน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาการ
จดัการสอนของคณาจารยป์ระจ าส่วนใหญ่ ให้เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัได ้โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย ์และเพ่ิมสัดส่วนการปฏิบติั
จริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนใหม้ากข้ึน  

4. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนท าใหค้ณาจารยป์ระจ าส่วนใหญ่ มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

5. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าส่วนใหญ่ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้
ของผุเ้รียนและน าผลการวิจยัไปใชเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2551 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

1. การประเมินการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกดา้น เพ่ือน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ทุก
หลกัสูตร  (ต่อ) 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัน าผลการวิจัยท่ีได้มาปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั โดยในปี
การศึกษา 2552 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรท่ี สกอ. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยัแลว้  และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรมีการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร โดยส านกัวิชาการไดจ้ดัท าขอ้มูล
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มูล
กลางของมหาวิทยาลยัใหทุ้กหลกัสูตรพิจารณาน าไปปรับใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรสาขาวิชาต่างๆ 

2. การพฒันากลไกสนบัสนุนให้อาจารยส์ร้างงานวิจยัและตีพิมพ์
ผลงานไดม้ากข้ึน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางส่งเสริม สนบัสนุนคณาจารย ์/ นกัวิจยัสร้างผลงานวิจยัใหมี้คุณภาพ
ดงัน้ี 
1.  ก าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญาการวิจยั ท่ีใหมี้การตีพิมพล์งในวารสารท่ีมี  

Peer Review 
2.  ใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันาและทุกสาขาวิชาจดัท า/พฒันาวารสารท่ีมีอยู ่ใหมี้วารสารท่ีเขา้เกณฑ์

มาตรฐานวารสารวิชาการ ตามท่ี สกอ. และ สกว. ก าหนด โดยสนบัสนุนงบประมาณให้
สาขาวิชาใหแ้ก่ Reader ภายนอก 

3.  จดักิจกรรมหรืองานน าเสนอผลงานวิจยัในระดบัชาติเป็นประจ าทุกปี 
4.  ส่งเสริมอาจารยใ์นทุกสาขาวิชามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
5.  ปรับระบบการสนบัสนุนงบประมาณใหส้าขาวิชาท าวิจยัไดอ้ยา่งอิสระ โดยไม่ตอ้งผา่น

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัแบบปกติของมหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2551 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

2. การพฒันากลไกสนบัสนุนให้อาจารยส์ร้างงานวิจยัและตีพิมพ์
ผลงานไดม้ากข้ึน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

6.  สนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขียน Paper เสนอในการประชุมนานาชาติอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง
สนบัสนุนการแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือตีพิมพใ์นต่างประเทศ 

7.  จดัท าระบบการบริหารงานวิจยัผา่น web 
8.  จดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการวิจยัจากทุกแหล่งทุน 
9.  สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัวิจยั อาทิ เคร่ืองอ่านแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์,   

e-research 
10. พฒันาหอ้งปฏิบติัการวิจยัเพ่ือท่ีท างานแก่นกัวิจยัแยกจากสถานท่ีท างานประจ า 
11. จดัท า Research Collaboration โดยเนน้ Research Theme ร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาวิชาการ

แบบสหวิทยาการ 
12. ประกวดนกัวิจยัดีเด่นประจ าปี 
13. จดัท า KM ระหวา่งนกัวิจยั 
14. ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะนกัวิจยั (เดิม/ใหม่) 
15. จดัทีมวิจยัท่ีเนน้การสร้างนวตักรรมในระดบัชาติ/นานาชาติ (Research Innovative Team) โดย

ก าหนด Theme ท่ีชดัเจน 
16. จดังานน าเสนอผลงานวิจยัในระดบัชาติ 
17. สร้างส่ิงจูงใจในการตีพิมพผ์ลงานวิจยัในต่างประเทศ หรือแปลเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือลงใน

วารสารระดบัชาติ / นานาชาติ 
18. สนบัสนุนการแปลบทความวิจยัเป็นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่นกัวิจยั 
19. สร้างเครือข่ายสถาบนัวิจยัและพฒันาของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  
20. สร้างเครือข่ายการวิจยัระหวา่ง มสธ. กบัชุมชน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2551 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

3. การจดัวางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
สามารถสนับสนุนการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูงได้มาก
ยิ่งข้ึน และใหส้ัมพนัธ์กบัทั้ง Audit Committee และส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 

มหาวิทยาลยัไดว้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
โดย 

- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Auditing) และการด าเนินงาน 
(Performance Auditing) เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก เข้า
ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลยัเป็นประจ าทุกปี ส าหรับใน
ปีงบประมาณ 2552  ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดเ้ขา้มาตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของมหาวิทยาลยัแลว้ 

 นอกจากน้ีมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั (Audit 
Committee) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของมหาวิทยาลยั และ
ของอธิการบดี ทั้งในดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ รวมทั้งให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2551 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวิจยัอย่างลึกซ้ึงและจริงจงั เพ่ือ
พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับระบบการสอนทางไกล โดย
ระดมผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วม
ด าเนินการ เพ่ือให้ด ารงสถานะของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ทางดา้นการสอนทางไกลในระดบัโลก 

     มหาวิทยาลยัไดท้ าการประเมินและศึกษาความตอ้งการใช้ส่ือของนักศึกษา โดยมีการส ารวจ
ความตอ้งการการใชส่ื้อการศึกษาของนกัศึกษา มสธ. ท่ีเขา้สอบไล่ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 / 2551 
ในวนัท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2551 ทุกสนามสอบทัว่ประเทศ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างสนามสอบละ 100 คน 
จ านวน 147 สนามสอบ รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 14,700 คน โดยน าผลการส ารวจมาจดัท า
แผนการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนการสอนทางไกล และมีงานวิจยั  เร่ือง “การพฒันารูปแบบ 
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บบป ฏิ สั ม พัน ธ์ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย เ ว็ บ แ ค ส ต์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” ซ่ึงพบว่า การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์
ผ่านเครือข่ายเว็บแคสต์ เป็นนวตักรรมของการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัท่ีใช้
คุณสมบติัของเครือข่าย เป็นเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพในการท างานสูง มีบริการรูปแบบต่างๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชน ์และสนบัสนุนการเรียนการสอนทางไกลท่ีนกัศึกษาอยู่ต่างสถานท่ีกนั สามารถศึกษาได้
พร้อมกนัในเวลาเดียวกนัผ่านทางอินเตอร์เน็ต หลงัจากศึกษาผ่านเวบ็แคสตแ์ลว้สามารถสอบถาม
หรือสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารย์หรือนักศึกษาดว้ยกัน จากการใช้บริการแบบ
ออนไลน์หรือบริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาท่ีพลาดรายการสอนสามารถติดตาม
การสอนผ่านเครือข่ายเว็บแคสต์ท่ีได้วางข้อมูลไวบ้นระบบคอมพิวเตอร์ภาพทางอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือใหน้กัศึกษาท่ีสนใจติดตามไดภ้ายหลงัตามตอ้งการ (On Demand)  รูปแบบการเรียนการสอน
ดงักล่าวเป็นช่องทางหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช น ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียน
การสอนใหแ้ก่นกัศึกษาในปัจจุบนั 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมนิตนเอง 

 
 การประเมินตนเองมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2552  เพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการ
ประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบเวลาตามปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)  และขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการ 
ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) โดยอิงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั 
 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงไดข้อยกเวน้การประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมิน
เฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวิชา อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ี
จึงไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีคุณภาพผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552 มีดงัน้ี 
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ  
ตวับ่งช้ีที่ 1.1   มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมกีารกาํหนดตวับ่งช้ีเพือ่วดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผน

ให้ครบทุกภารกจิ (สกอ. 1.1, สมศ. 5.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัตั้งข้ึนภายใตแ้นวคิดของรัฐเก่ียวกบัการ
แกไ้ขขอ้จาํกดัของมหาวิทยาลยัเปิดแบบตลาดวิชา ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และลดปัญหาดา้นการลงทุน โดยมุ่งเนน้การขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาใหก้วา้งขวาง และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ดว้ยเหตุน้ี มสธ. จึงจดัการศึกษาเป็นระบบเปิด และดาํเนินการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นตน้มา  

ปัจจุบนั มสธ. เปิดสอนแลว้ทั้งส้ิน 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดในการก่อตั้งมา
กาํหนดเป็นปณิธานในการดาํเนินงานมากวา่ 30 ปี ดงัน้ี 

 “มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด 
ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไป เพ่ิมพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จ
มธัยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและสังคม ด้วยการจัดระบบ
การศึกษาทางไกล ซ่ึงใช้ส่ือการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าช้ัน
เรียนตามปกติ”   และไดเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชน / ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบผา่น
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่าง  ๆของมหาวิทยาลยั 

 

มสธ. / สค. 1.1-1 (1)   
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/ 
 

 

http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ 

แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติั
การประจาํปีให้สอดคลอ้งกนัและ
กันและสอดคลอ้งกับภารกิจหลัก
ของสถาบนั ยุทธศาสตร์และแผน 
พฒันาของชาติ  

  
   

มสธ. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงาน และ
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั
ของสถาบนั ตลอดจนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ดงัน้ี 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัทั้งภายใน 
และภายนอก เช่น ขอ้มลูยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศของรัฐบาล ท่ีปรากฎในแผน
บริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี (2552-2554)   ของนายกอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
(2551-2565)  ของ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สนง. เลขาธิการสภาการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานสถาบนั 
อุดมศึกษา ของ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ขอ้มลูผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาจากการประเมินตามคาํ
รับรองปฏิบติัราชการประจาํปี ของมหาวิทยาลยั ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
รวมไปถึงนโยบายสภามหาวิทยาลัย  โดยมีการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
กาํหนดทิศทางของพฒันามหาวิทยาลยัในรูปของ แผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ซ่ึงในปี 2552 สภา
มหาวิทยาลยั ไดเ้ห็นชอบแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี  (2552-2556)   แผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี (2552-2554) ท่ีประกอบไปดว้ยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ  ปรากฏใน
แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552-2556) 
รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ซ่ึงแผนทั้ งหมดดังกล่าว
สนับสนุนทุกพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั คือ พนัธกิจดา้นการเรียนการสอน พนัธ
กิจการบริการวิชาการแก่สังคม พันธกิจด้านการวิจัย พันธกิจด้านการทํานุบํารุง 
ศิลปวฒันธรรม   

มสธ. / กผ. 1.1-2 (1)   แผนพฒันา มสธ.
ระยะ 5 ปี 2552-2556 
มสธ. / กผ. 1.1-2 (2)   แผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี  ปี 2552-2555 (ฉบบั กพร.) 
มสธ. / กผ. 1.1-2 (3)   แผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Planning/pl_2/budget2552/in
dexframe/stou_52v2.html 

KPI_1.1/1.1-2(1).pdf
KPI_1.1/1.1-2(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ 

แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติั
การประจาํปีให้สอดคลอ้งกนัและ
กันและสอดคลอ้งกับภารกิจหลัก
ของสถาบนั ยุทธศาสตร์และแผน 
พฒันาของชาติ (ต่อ) 

2. การกาํหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ระดบัมหาวิทยาลยั  
โดยมหาวิทยาลยัมีการกาํหนดไว ้7 ประเด็นยุทธศาสตร์   65 กลยุทธ์ ท่ีครอบคลุม
การดาํเนินงานระหวา่งปี (2552-2556) 

3. การกาํหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ระดบัหน่วยงาน ท่ีเช่ือมโยงกบั 
ระดบัมหาวิทยาลยั โดยส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานมีการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ 
(OSM) โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัตั้งคณะทาํงานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  (1) จดัทาํ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย วิสัยทศัน ์
พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย ปี 2552-2556 
กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนท่ียุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน  (2) จดัทาํ
โครงการ และงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
            เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทาลยั มหาวิทยาลยัจึงได้มีการ
กาํหนดรูปแบบการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ให้หน่วยงานจะตอ้งมีการ
จดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์แสดงความเช่ือมโยงกบัประเดน็ยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 

 4.การถ่ายทอดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ลงสู่แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
 การแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีระดับ
มหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงาน โดยใชวิ้ธีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยการมี
ส่วนร่วมกบัหน่วยงาน ตั้งแต่ผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  เพ่ือส่ือสาร และสร้าง
ความเขา้ใจถึงทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั และเป้าหมายท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในแต่ละ
ปี  ซ่ึงในปี 2552 มีการประชุม 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เป็นการประชุม Pre Plan เพ่ือให ้ 

 
 
 
มสธ. / กผ. 1.1-2 (4)  แผนท่ีการ
เช่ือมโยงยทุธศาสตร์ของหน่วยงานกบั
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
มสธ. / กผ. 1.1-2 (5)  คาํสัง่เลขท่ี 
2158/51แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ ( 2552-2556) ของหน่วยงาน 

KPI_1.1/1.1-2(4).pdf
KPI_1.1/1.1-2(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ 

แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติั
การประจาํปีให้สอดคลอ้งกนัและ
กันและสอดคลอ้งกับภารกิจหลัก
ของสถาบนั ยุทธศาสตร์และแผน 
พฒันาของชาติ (ต่อ) 

หน่วยงานร่วมกนัวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของตนเอง
ให้สอดคลอ้งต่อภารกิจหลกั และแผนพฒันาระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลยั (2552-
2556) ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั และแผนของพฒันาชาติ และคร้ัง  ท่ี 2  มีการ
ประชุมร่วมกนัเพ่ือจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 ของมหาวิทยาลยั ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบัหน่วยงาน และผูอ้าํนวยการระดบั
กอง ดงัเช่นทุกปีท่ีผา่นมา 

 

3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีการดาํเนินงาน 
และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี
เพ่ือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
 

มสธ. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีการดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละ 
ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน โดยนาํเกณฑค่์าเป้าหมาย และตวัช้ีวดั
ของแผนพฒันา มสธ.ระยะ 5 ปี แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการของมหาวิทยาลยักบั สาํนกังาน กพร. ท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการจดัการอุดมศึกษา สมศ. และ สกอ. มากาํหนดเป็นตวัช้ีวดั และค่า
เป้าหมายประจาํปี  ท่ีครอบคลุมระดบัผลลพัธ์ และผลผลิต  ตามพนัธกิจหลกั ของ
มหาวิทยาลยั  และจาํแนกออกเป็นมิติต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ในแต่ละ
โครงการ / กิจกรรม ตลอดจนมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัมีกระบวนการถ่ายทอดตวัช้ีวดั เป้าหมายระดบั 
มหาวิทยาลยัลงสู่ระดบัหน่วยงาน ภายใตก้ารจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการในทุก
ระดบัตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี และผูบ้ริหารหน่วยงาน ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งใหเ้กิดผล
สมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานในภาพรวมของทั้งองคก์รอีกดว้ย 

มสธ. / กผ. 1.1-3 (1) แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี 2552  
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (2) คาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (3) ตวัอยา่งคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของศูนยป์ระสานงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

KPI_1.1/1.1-3(2).pdf
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4. มีการดาํเนินการตามแผนครบทุก

ภารกิจ 
 

มสธ  ไดด้าํเนินงานครบทุกพนัธกิจ ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และมี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสอดคล้องกับภารกิจ และผลผลิต ผลลัพธ์ของ
มหาวิทยาลยั โดยการกาํหนดโครงสร้างแผนงบประมาณข้ึนมา  6 แผน ประกอบดว้ย 
(ก) แผนงานจดัการศึกษา (ข) แผนบริการวิชาการแก่สังคม (ค) แผนงานวิจยั (ง) แผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (จ) แผนบริการรูปแบบพิเศษ (ส) แผนพัฒนาองค์กร 
ตลอดจนการจาํแนกภารกิจประจาํปีออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) ภารกิจพ้ืนฐานประจาํ / 
สนบัสนุนยุทธศาสตร์ (2) โครงการยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีเพ่ือจดัลาํดบัความสําคญัต่อการ
ดาํเนินงาน รวมทั้ งประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ และประโยชน์ในการ
คาํนวณตน้ทุนผลผลิตของมหาวิทยาลยัต่อไป   

มสธ. / กผ. 1.1-4 (1)  แผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 2552 รายงานผลการ
ปฏิบติัราชการ  
 
 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัว
บ่งช้ี อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู ้บริหารและสภา
สถาบนั 

 

มหาวิทยาลยัมีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงานใน 2 
ระดบั  ดงัน้ี  

(1) ระดบัหน่วยงานกบัมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัมอบหมายใหง้าน
ติดตามประเมินผล กองแผนงานทาํหนา้ท่ีในการประเมิน / ติดตามผลการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ กิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  
ซ่ึงจะใหแ้ต่ละหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส โดย 1 ปี คือ รอบ 6 เดือน รอบ 
9 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ผ่านระบบ e-Unit 
budget  ทุกเดือน ตลอดจนให้หน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินงาน /รายงาน
ความกา้วหนา้ ต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแล  

มสธ. / กผ. 1.1-5 (1) หนงัสือท่ี ศธ 
0522.01(03) / ว 38 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 
2552 เร่ืองการนาํเสนอรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ระดบัหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) 
มสธ. / กผ. 1.1-5 (2)  หนงัสือท่ี ศธ 
0522.01(03) / ว 84 ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 
2552 เร่ืองการนาํเสนอรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ระดบัหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) 
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (3)  ตวัอยา่งรายงาน
ความกา้วหนา้การปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของศูนย์
ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

KPI_1.1/1.1-4(1)
KPI_1.1/1.1-5(1).pdf
KPI_1.1/1.1-5(2).pdf
KPI_1.1/1.1-5(3).pdf
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5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัว
บ่งช้ี อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู ้บริหารและสภา
สถาบนั  (ต่อ) 

 

(2) ระดบัมหาวิทยาลยักบัสภามหาวิทยาลยั ผ่าน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  (Audit Committee)  โดย
คณะกรรมการดงักล่าวทาํหน้าท่ี (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั และของอธิการบดี ทั้งในดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ 
(Performance and Management Audit)  (2)  ใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะจากการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุนการปฏิบติังานและการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดี 

ทั้งน้ีระยะเวลาในการประเมินผลงานระดบัมหาวิทยาลยักบัสภาฯ กาํหนด
จัดปีละ 2 คร้ัง คือ เม่ือส้ินกลางปี และส้ินปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 
กันยายน) ซ่ึงกรอบการติดตามตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินงานรอบ 6 เดือน มี 2 ดา้น คือ การพฒันาองคก์ร และการปฏิบติัตามพนัธกิจ
หลกัตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั สาํหรับการประเมินในรอบ 1 ปี นั้น มี 4 ดา้น  
ไดแ้ก่ (1) ดา้น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ (2) ดา้นบริหารจดัการ (3) ดา้นการ
เรียนรู้ และพัฒนา (4) ด้านการเงินและงบประมาณ ซ่ึงขณะน้ี มหาวิทยาลัยได้
รายงานความกา้วหนา้โดยการนาํผลจากขอ้ (1) ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั (Audit Committee)  ในรอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน เรียบร้อยแลว้ และจากรายงานผลการดาํเนินงาน และมติ / ขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลยัจึงไดด้าํเนินการทบทวน
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดัในบางประเด็น ให้สอดคลอ้งต่อสถานการณ์ และขอ้เสนอแนะ  
อีกทั้ งนํามาปรับปรุงกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
2553  และการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัใหส้ามารถเทียบเคียงสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
ต่อไป 

มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (4) ตวัอยา่งการ
รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 
ต่อ Audit Committee 
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (5) ตวัอยา่งการ
รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน ต่อ
สภามหาวิทยาลยั 
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (6) ตวัอยา่งการ
รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 
ต่อสภามหาวิทยาลยั 
 
 

KPI_1.1/1.1-5(4).pdf
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6.  มีการวิ เคราะห์ความสอดคล้อง

ระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน 
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  เ ป้ า ห ม า ย กั บ
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและ
แนวโนม้ในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 

  
   

มสธ. มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์โดยรวมอยู่ตลอดเวลาเป็นประจาํทุกปี ในลกัษณะการปรับแผนฯ / กล
ยทุธ์ จาก 2552-2556 เป็น 2553-2557  (ตามรายละเอียดตามบทท่ี 7  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552-2556)  แต่เน่ืองจากการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัเพ่ิงแลว้เสร็จ และไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ.2551  ก่อนจะมีคาํแถลงนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน ออกมาให้ส่วนราชการต้องจัดทาํแผน
ปฎิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย  มหาวิทยาลยัจึงได้ทบทวน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดงักล่าวอีกคร้ัง โดยการ
ถ่ายทอดลงสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 ของมหาวิทยาลยั
แทน โดยมีกระบวนการ  ดงัน้ี 

1.สกอ. มีหนังสือเ ชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้า ร่วมประชุมกับสํานัก
งบประมาณ และ สกอ. เพ่ือทบทวนและหารือถึงการกาํหนดเป้าหมายการใหบ้ริการ 
ผลผลิต โครงการกิจกรรม และตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งของ
ระดบักระทรวง และสถาบนัอุดมศึกษา  ในวนัท่ี 10-14 พฤศจิกายน, วนัท่ี  11-12 
ธนัวาคม 2551 และ 14 มกราคม 2552 

 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (1)  สาํเนาหนงัสือ 
สกอ.ท่ี ศธ 0503(4)/ว 210 ลงวนัท่ี 24 
ก.พ.2552 ขอเชิญผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั/
สถาบนัฯ เขา้ร่วมประชุมมอบนโยบาย
ในการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วนั
จนัทร์ท่ี 2 มีนาคม 2552 ณ หอ้งคอน
เวนชัน่ ฮอลล ์ร.ร.แอมบาสซาเดอร์
พร้อมกาํหนดการประชุม 
 
 
มสธ. / กผ. 1.1-6 (2)   แผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ.2552-2554 
มสธ. / กผ. 1.1-6 (3)   เอกสาร
งบประมาณแผน่ดินประจาํปี พ.ศ.2553 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexfr
ame/fbudget-2.htm 
 

 
 

KPI_1.1/1.1-6(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 2. เข้าร่วมประชุมกับสํานักงบประมาณ และ สกอ. อีกคร้ัง เพ่ือรับฟัง

นโยบายการจัดทําคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการ
ทบทวน/จดัทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการ กท.(สกอ.) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 เม่ือวนัท่ี 2  
มีนาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 

3. จดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลยั โดยมีการปรับเป้าหมาย
การใหบ้ริการหน่วย และกลยุทธ์ ใหส้อดคลอ้งยุทธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ 
อีกทั้งปรับตวัช้ีวดัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งอุดมศึกษา 
 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (4)   บนัทึกเสนอ และ
มิติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8 / 
2552 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เร่ือง ขอ
ปรับเป้าหมายในแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI_1.1/1.1-6(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการนาํผลการประเมินและผลการ

วิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
  

ภายหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัไดท้าํการประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของ 
มหาวิทยาลยั และมองเห็นสภาพ และแนวโนม้ความกา้วหนา้จากการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลยัจึงไดท้าํการวิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์  /
ค่าเป้าหมาย / ตลอดจนยุบรวมกิจกรรม โครงการ และแผนการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ในแผนปฏิบติัราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ให้สอดคลอ้งกบัผลการ
ดําเนินงาน และมติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานการณ์ด้าน
งบประมาณ ของประเทศ (กรณี การใชจ่้ายงบลงทุนท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)  ไดแ้ก่  (1) 
การยกเลกิกลยุทธ์ STOU Search Engine ทั้งน้ีเพราะกลยทุธ์ดงักล่าวมีการดาํเนินการ
สาํเร็จแลว้ (2) การเลื่อนค่าเป้าหมาย เช่น การปรับสถานะการเป็น ม.ในกาํกบัจากปี 
52 ใหมี้การปรับโครงสร้างระบบงาน และระบบทรัพยากรบุคคลใหแ้ลว้เสร็จเป็นปี 
53 ทั้งน้ีเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลยัเห็นชอบใหเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเขา้ร่วม
เป็นคณะทาํงานดว้ย เพ่ือให้การดาํเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ หรือ การ
เล่ือนการก่อสร้างอาคาร 30 ปี มสธ. อาคารบรรณสาร 2 ออกไปจนกว่าแผนแม่บท
ทางกายภาพจะแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบจากสภา ทั้ ง น้ี เ พ่ือให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า (3) การยุบรวม
โครงการ / กจิกรรม พฒันาระบบ สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการตดัสินใจ (EIS) 
และพฒันาระบบ e-Performance ใหอ้ยู่ภายใตโ้ครงการจดัทาํหอ้งจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการดงักล่าวสามารถดาํเนินการในลกัษณะต่อยอด หรือพฒันา
ร่วมกนัได ้  (4) ปรับการจําแนกเป้าหมายประจําปี ออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เ ดือน เ พ่ือให้สอดคล้องระบบการติดตามประเมินผลตามมติของ
คณะกรรมการAudit Committee  ตลอดจนเพ่ือใหท้ราบถึง ความกา้วหนา้ของการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงนาํไปสู่การปรับแผนฯ ในช่วงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มสธ. / กผ. 1.1-7 (1)   เอกสารเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัฯ เดือนมกราคม 

KPI_1.1/1.1-7(1)
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้แรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานที่กาํหนด  (สกอ. 1.2) 
 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั้งหมด 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

34 X100 = ร้อยละ 61.82 
55 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 - 74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 - 100 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 90 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 61.82 

                *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 1.2(1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีกาํหนด   

X 100 
 

KPI_1.2/UKPI_1.2.xls
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องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน  
ตวับ่งช้ีที่ 2.1  มรีะบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  (สกอ. 2.1) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิด

หลกัสูตร 
 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร โดยมหาวิทยาลยัมีขั้นตอนการ
พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือเปิดสอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสูตร  
2. เสนอหลกัสูตรเขา้แผนพฒันาวิชาการ และ/หรือแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารย์

ภายในและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  
4. เสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาประจาํสาขาวิชาเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง  
5. เสนอหลกัสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ/อนุมติั (สํานักวิชาการทาํหน้าท่ีตรวจหลกัสูตรก่อนนาํเสนอสภา
วิชาการเพ่ือใหห้ลกัสูตรมีมาตรฐาน มีหวัขอ้ และรายละเอียดต่างๆ ครบถว้น
ตามเกณฑท่ี์กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. กาํหนด)  

6. เสนอหลกัสูตรต่อ สกอ. เพ่ือพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบภายใน 
30 วนั  

ทั้งน้ี หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนต้องสอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง และไดรั้บ
อนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั และแจง้ สกอ. ทราบก่อนเปิดสอนการปิดหลกัสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-1 (1) ขั้นตอนการพฒันา/
ปรับปรุงหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / สว. 2.1-1 (2) คาํสัง่ มสธ.ท่ี
2980/2548 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 
เร่ืองแต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณาแนว
ทางการยบุรวมและปิดหลกัสูตรของ 
มสธ. 
มสธ. / สว. 2.1-1 (3) มติสภาวิชาการคร้ัง
ท่ี 26/2545 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2545 
และมติคณะกรรมการประจาํสาํนกั
วิชาการคร้ังท่ี 2/2548  วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2548  ท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
การปิดหลกัสูตร 

2.1-1(1).pdf
2.1-1(2).pdf
2.1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้ งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการยุบรวมและปิด
หลกัสูตรโดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
        1. จาํนวนผูเ้รียน  
        2. จุดคุม้ทุน  
        3. ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
โดยมีขั้ นตอนการปิดหลักสูตรคือ จะเสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/อนุมติั และแจง้
ให ้สกอ. ทราบ ตามลาํดบั 

 

2.  มีการกําหนดเป้าหมายการผลิต
บณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิต
บณัฑิต 

        มีการกาํหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 
ดงัน้ี 
     1.  สาขาวิชาต่างๆ จะกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการผลิตบณัฑิตไวใ้น
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตร 
     2.  มีการจดัทาํประมาณการนกัศึกษาใหม่ นกัศึกษาเก่า และผูส้าํเร็จการศึกษาทุก
หลกัสูตร ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา - 
ธิราช 

มสธ. / สว. 2.1-2 (1) วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายการผลิตบณัฑิตท่ีระบุไวใ้น
เอกสารหลกัสูตรของสาขาวิชา  
(ตัวอย่างของสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์) 
มสธ. / สว. 2.1-2 (2) แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสาขาวิชา 
(ตัวอย่างของสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์) 

 

KPI_2.1/สส.%202.1-2(1).pdf


40 
 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด

หลักสูตรใหม่และการปรับปรุง
หลัก สู ต ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ือง 

        มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร โดยสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอนหลกัสูตรใหม่ 
หรือหลกัสูตรปรับปรุงจะตอ้งเสนอแผนการดาํเนินงานท่ีแสดงความพร้อม ดงัน้ี  
      1. แผนการผลิตชุดวิชาท่ีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร  
      2. ผูรั้บผิดชอบในการผลิตแต่ละชุดวิชาทั้งโครงสร้างหลกัสูตร  
      3. ภาระหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบในแต่ละชุดวิชา รวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ระหวา่งดาํเนินการ  
      4. ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ 
      นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรดว้ย 

มสธ. / สว. 2.1-3 (1)  ประกาศ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเปิดสอน
หลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรับปรุง 
( ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2547) 

4.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการ
ทุกหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา เช่น 
ร้อยละของหลักสูตรท่ีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของ
บทความจากวิทยานิพนธ์ ท่ี ตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้าน
ทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี และร้อยละของบณัฑิตท่ีทาํงาน
ตรงสาขา เป็นตน้ 

         มีการวิเคราะห์ขอ้มลูการดาํเนินการทุกหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา ดงัน้ี  
     1. ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จาํนวน 20 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 27.397 
     2. มีบทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ คิดเป็น ร้อยละ 26.72  
     3. มีบัณฑิตท่ีได้งานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.33 (ตามท่ีระบุในตวับ่งช้ีท่ี 2.9) และ/หรือมีบณัฑิตท่ีทาํงานตรงสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 82.81 

มสธ. / สว. 2.1-4 (1) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.3  ร้อยละของหลกัสูตร 
ท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด 
มสธ. / สว. 2.1-4 (2) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.2  ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่
ต่อจาํนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ทั้งหมด 
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4.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการ
ทุกหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา เช่น 
ร้อยละของหลักสูตรท่ีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของ
บทความจากวิทยานิพนธ์ ท่ี ตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้าน
ทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี และร้อยละของบณัฑิตท่ีทาํงาน
ตรงสาขา เป็นตน้  (ต่อ) 

 มสธ. / สว. 2.1-4 (3) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 2.9 
ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้
งานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 
มสธ. / สว. 2.1-4 (4) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.6  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํ
ตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา  

5. มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
ดํา เ นิ น ก า ร ห ลัก สู ต ร ป ร ะ จํา ปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตรและ/
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตร 

          มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไป
ปรับปรุงหลกัสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 
        1. สาขาวิชาจะนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อ
หลกัสูตรทั้งหมดไปดาํเนินการเร่งรัดปรับปรุงหลกัสูตรท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ให้แลว้เสร็จภายในปี 2553 
โดยในปีการศึกษา 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและเสนอสภา
มหาวิทยาลยัรวมทั้งส้ิน 27 หลกัสูตร นอกจากน้ียงัมีการศึกษาแนวทางการปรับ
หลกัสูตรต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2555 ทั้งน้ี เพ่ือใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั เป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

มสธ. / สว. 2.1-5 (1) สรุปจาํนวน
หลกัสูตรปรับปรุงแลว้เสร็จ ท่ีนาํเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมติัในปีการศึกษา 
2552 
มสธ. / สว. 2.1-5 (2) ประกาศ มสธ. 
เร่ือง แนวปฏิบติัการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาํหลกัสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
มสธ. / สว. 2.1-5 (3) อา้งถึงตวัอยา่ง
เอกสารคาํรับรองการปฏิบติัราชการ
ประจาํปีของสาขาวิชา 
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5. มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการ

ดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตรและ/
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตร  (ต่อ) 

       2. มหาวิทยาลยัไดมี้การปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร โดย 
          1) มีการกาํหนดองค์ประกอบและภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

   2) กําหนดเป็นเป้าหมายในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของ
สาขาวิชา 

  3 )  จัด ทํา แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลัก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   4)  มีการรายงานความกา้วหน้าในการดาํเนินการเก่ียวกับหลกัสูตรทุก 6 
เดือน ต่อผูบ้ริหาร/ประชาสมัพนัธ์ทาง Intranet ของสาํนกัวิชาการ 

มสธ. / สว. 2.1-5 (4) แผนการปรับปรุง
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
มสธ. / สว. 2.1-5 (5) เอกสารท่ีเก่ียวกบั 
การรายงานความกา้วหนา้ในการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรต่อ 
ผูบ้ริหาร/ประชาสมัพนัธ์ทาง Intranet 
ของสาํนกัวิชาการ 

6.  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุก
เร่ือง และมีการประกันคุณภาพ
หลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร 

          1. หลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนทุกหลกัสูตรเป็น
หลกัสูตรท่ี สกอ. รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยัแลว้  
          2. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรมีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร โดยสาํนกัวิชาการไดจ้ดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็น
ขอ้มูลกลางของมหาวิทยาลยัให้ทุกหลกัสูตรพิจารณานาํไปปรับให้เหมาะสมกบั
หลกัสูตรสาขาวิชาต่างๆ 

มสธ. / สว. 2.1-6 (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและดชันีบ่งช้ี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาฉบบัท่ี
คณะกรรมการประจาํสาํนกัวิชาการ
รับทราบแลว้ 
มสธ. / สว. 2.1-6(2) ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและดชันีบ่งช้ี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาท่ีระบุ
ในหลกัสูตรฉบบัเสนอ สกอ. ของ
สาขาวิชา 
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7.  หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจยั (ปริญญาโทเฉพาะ แผน ก  
และปริญญาเอก) ท่ีเปิดสอนมี
จาํนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมด 

มหาวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยั ดงัน้ี 
          1. หลกัสูตรระดบัปริญญาโทท่ีเปิดสอนมีจาํนวน 21 หลกัสูตร เป็นหลกัสูตร 
แผน ก จาํนวน 19 หลกัสูตร  
          2. หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกท่ีเปิดสอนมีจาํนวน 3 หลกัสูตร  
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นหลกัสูตรท่ีเน้นการวิจัยจึงคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของ
จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมด 

มสธ. / สว. 2.1-7(1) ระเบียบการรับ 
สมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา (เฉพาะขอ้มลูแนะนาํ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน) 
มสธ. / สว. 2.1-7(2) สรุปจาํนวน 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอกท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2552 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบ 6 ขอ้แรก 

 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 6 ขอ้แรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2  มกีระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (สกอ. 2.2, สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเขา้ใจกบั

อาจารย์ผูส้อนถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลกัสูตร 

มสธ. ส่งเสริมให้คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัสูตรการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์สาํหรับอาจารย์
ใหม่เป็นประจาํ     
               ในปี 2552 จดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ชุดวิชา 
ระดบัปริญญาตรี เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 และวนัท่ี 24 มีนาคม  2552  การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ชุดวิชา ระดบับณัฑิตศึกษา เม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2551 และวนัท่ี 25 มีนาคม  2552 มีการอบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือ 
Multimedia เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ ในวนัท่ี 2-3 มิถุนายน 
2552 การอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตร วิทยากร
สอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต (e-tutor) เม่ือวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2552 มีการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา เม่ือวนัท่ี 10 -11 มิถุนายน 2552 นอกจากน้ี
มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัทาํเอกสารหลกัสูตรการศึกษาประจาํสาขาวิชา มอบใหค้ณาจารย์
ทุกคนทุกปีการศึกษาเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการจดัทาํวตัถุประสงคแ์ละแผนการสอน
แต่ละชุดวิชาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั
หลกัสูตรการศึกษาทางไกลและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัเผยแพร่
แก่สาขาวิชาและผูส้นใจ ในระบบ Intranet ของฝ่ายพฒันาหลกัสูตรและการสอน  
สาํนกัวิชาการ 

มสธ.  / สว. 2.2-1 (1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประเดน็ท่ี 1  
มสธ.  / สว. 2.2-1 (2) ขอ้มลูการจดั
อบรมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร
มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2552 
มสธ.  / สว. 2.2-1 (3) เอกสารหลกัสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2551  
มสธ.  / สว. 2.2-1 (4) ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาทางไกลและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็น
สาํคญั ในระบบ Intranet ของฝ่ายพฒันา
หลกัสูตรและการสอน สาํนกัวิชาการ 
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเขา้ใจกบั

อาจารย์ผูส้อนถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลกัสูตร  (ต่อ) 

จากการวิจยัของคณะทาํงานประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 ประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผลการวิจยัพบว่าคณาจารยส่์วนใหญ่ ร้อยละ 
86.9  มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการจดัการศึกษา 

 

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

          มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆ ใหเ้หมาะกบัระบบ
การศึกษาทางไกลเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริม 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีการวิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบติัจริง และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน เช่น มีการจดัทาํแบบประเมินก่อนและหลงัเรียนใน
ชุดวิชาท่ีเป็นภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2551 มีชุดวิชาท่ีเปิดสอน จาํนวน 457 ชุดวิชา  
จาํแนกเป็นชุดวิชาระดบัประกาศนียบตัร/ปริญญาตรี จาํนวน 359 ชุดวิชา และระดบั
บณัฑิตศึกษา จาํนวน 98  ชุดวิชา  
 ส่วนในชุดวิชาท่ีเป็นปฏิบติัมหาวิทยาลยักาํหนดให้มีการปฏิบติัจริง  หรือการ
ปฏิบติัเสริมทกัษะในบางสาขาวิชา บางหลกัสูตร เช่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง  
(2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจดัการการผลิตพืชและวิชาเอก
การจดัการการผลิตสัตว ์จาํนวน 4 ชุดวิชา ไดแ้ก่ ชุดวิชาการจดัการผลิตสุกรและ
สัตวปี์ก  ชุดวิชาการจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ชุดวิชาการจดัการการผลิตพืช 
และชุดวิชาการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะการผลิตพืช หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) 
วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จาํนวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมการประเมิน  ในภาคการศึกษาท่ี 2/2551 มีการจดัให้นกัศึกษาเขา้ฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะ จาํนวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา  30 คร้ัง มีจาํนวนนกัศึกษาเขา้รับ
การฝึก จาํนวน 2,160 คน  

มสธ.  / สว. 2.2-2 (1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552
ประเดน็ท่ี 2  
มสธ.  / สว. 2.2-2 (2) ตวัอยา่งชุดวิชา
ของ มสธ.ท่ีมีแบบประเมินตนเองก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
มสธ.  / สทว. 2.2-2 (3)  คู่มือนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ปีการการศึกษา 2551  
มสธ.  / สบฑ. 2.2-2 (4)  คู่มือนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2551  
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

 นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ แก่นกัศึกษาในทุกหลกัสูตร 
โดยมีการติดตามและประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามรายกิจกรรม ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอนัเป็นหัวใจของการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  ในภาคการศึกษาท่ี 2/2551 มีการจัดอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จาํนวน 38 ชุดวิชา 
จาํนวน 100 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมจาํนวน 8,525  คน และมีการจดัอบรม
เขม้ประสบการณ์วิชาชีพใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  จาํนวน 25 คร้ัง มีนกัศึกษา
เขา้รับการอบรม จาํนวน 2,177 คน   
          ผลการวิจยัประเด็นท่ี 2  พบว่า คณาจารยมี์การดาํเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.2  
และมีการนาํผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหมี้ความเหมาะสมยิ่งข้ึน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.6 

มสธ.  / สว. 2.2-2 (5)  เอกสารหลกัสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2551  
มสธ.  / สบศ. 2.2-2 (6)  สรุปจาํนวนการ
จดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ภาคการศึกษา 
2/2551 
มสธ.  / สว. 2.2-2 (7) คู่มือกิจกรรมกลาง
การจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี  
มสธ.  / สว. 2.2-2 (8) ขอ้มลูการจดั
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2551  
 มสธ.  / สบฑ. 2.2-2 (9) ขอ้มูลการจดั
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ภาค
การศึกษา 2/2551  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

             มหาวิทยาลยัใชเ้ป็นระบบการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหน้กัศึกษาสามารถศึกษา
ดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้หอ้งเรียนตามปกติ แต่ใชวิ้ธีการศึกษาโดยผา่นส่ือการสอน
ต่างๆ ดงัน้ี 

1) ศึกษาจากวสัดุการศึกษาท่ีส่งใหท้างไปรษณีย ์ประกอบดว้ย เอกสารการ
สอน แบบฝึกปฏิบติั  ซีดีเสียง หรือดีวีดี หรือซีดีมลัติมีเดียประจาํชุดวิชา   

2) ศึกษาจากส่ือวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ประกอบชุดวิชาศึกษา
จากการเรียนการสอนออนไลน ์ 

3) เขา้รับการสอนเสริม ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารยส์อนเสริม
ประจําศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือรับการสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การสอนเสริมผา่นเครือข่าย   (e-tutorial)  

4) ศึกษาค้นควา้เพ่ิมเติมด้วยตนเองจากวสัดุการศึกษาอ่ืนๆ ณ มุม มสธ. 
หอ้งสมุดประชาชนประจาํจงัหวดัทุกจงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร) 

5) ในบางชุดวิชานกัศึกษาจะตอ้งเขา้ทาํการทดลองในหอ้งปฏิบติัการการฝึก
ปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้และทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายในระยะเวลา
และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

               ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัมีตารางการออกอากาศรายการวิทยุ
โทรทศันแ์พร่ภาพออกอากาศ 3 สถานี ไดแ้ก่ 
                        1) สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสมัพนัธ์ 
ออกอากาศทุกวนั เวลา 05.00 – 06.00 น. 
                         

มสธ.  / สว. 2.2-3 (1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประเดน็ท่ี 4  
มสธ.  / สทศ. 2.2-3 (2) ตารางการ
ออกอากาศรายการวิทยโุทรทศัน ์ ปี
การศึกษา 2551  

มสธ.  / สทว. 2.2-3 (3)  คู่มือนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ปีการการศึกษา 2551  
มสธ. 2.2-3 (4) http://www.stou.ac.th 
 

 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

2) สถานีวิทยโุทรทศันท์างไกลผา่นดาวเทียมโรงเรียนวงัไกลกงัวล 
      ออกอากาศ  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 18.10 – 20.00 น. 
      ออกอากาศ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
      เวลา 13.00 – 15.30 น. 
      เวลา 16.00 – 20.00 น. 
                        นกัศึกษาท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 
8 (ช่อง 88 ) ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC ในระบบเคเบ้ิลทีวี รับชมไดท้าง UBC 
ช่อง 55 
                         3) สถานีวิทยุโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
ออกอากาศทุกวนั เวลา 21.00 – 21.30 น. 
                        นกัศึกษาท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 
8 (ช่อง 88 ) ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC ในระบบเคเบ้ิลทีวี รับชมไดท้าง UBC 
ช่อง 55 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการใช้ส่ือและเทคโน โลยีหรือ

นวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

                มหาวิทยาลยัไดผ้ลิตส่ือคอมพิวเตอร์เป็นส่ือเสริมสาํหรับนกัศึกษาอีกชนิด
หน่ึง  เรียกวา่ส่ือ e-Learning แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
                       1)  รูปแบบออนไลน ์โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
                              - ชุด e-Learning ท่ีเปิดใหบ้ริการสาํหรับนกัศึกษาโดยเฉพาะ (คือ
เป็นนกัศึกษาภาคปกติ และ/หรือ ผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบตัร)  จาํนวน 84 ชุดวิชา 
แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 23 ชุดวิชา ปริญญาโท จาํนวน 53 ชุดวิชา และ
ปริญญาเอก จาํนวน 8 ชุดวิชา 
                               - ชุด e-Learning ท่ีเปิดใหบ้ริการสาํหรับนกัศึกษาและประชาชน
ทั่วไป จาํนวน 1 ชุดวิชา ได้แก่ชุดการใช้ภาษาองักฤษระดับต้น : ไวยกรณ์โดย
นกัศึกษาเขา้มาท่ีเวป็ไซดข์องมหาวิทยาลยั www.stou.ac.th คลิกท่ีแบรนเนอร์ STOU 
e-Learning เลือกไอคอนชุดวิชาท่ีเปิดให้บริการเพ่ือตรวจสอบรายช่ือชุดวิชา ภาค
การศึกษาและระดบัการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยนกัศึกษา
สามารถ Download วิธีการเขา้ใชชุ้ด e-Learning ไดจ้ากเวบ็ไซดข์องมหาวิทยาลยั 
และศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้ระบบ STOU e-Learning ไดจ้าก
ไอคอนต่างๆ ท่ีปรากฏ 
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3.  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

    2)   รูปแบบออฟไลน ์(offline) โดยศึกษาจากซีดีรอม 
                                - ชุดการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ (CAI) เปิดใหบ้ริการฟรีและจดั
จาํหน่าย จาํนวน 2 ชุดวิชาดูรายละเอียดรายช่ือชุด (CAI) ได้จากเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลยั www.stou.ac.th โดยคลิกบริการการศึกษา เลือกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
                    นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัมีการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาใช ้Internet โดย
เปิดกระดานสนทนาปัญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ โดยมี
คณาจารย/์เจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้อบกระดานสนทนาปัญหาในการเรียนของสาขาวิชา และ
ปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอน คณาจารยจึ์งตอ้งมีความรู้ในการใช ้ Internet 
เพ่ือตอบปัญหานกัศึกษา เช่น กระดานสนทนาปัญหาในการเรียนระดบัปริญญาตรี 
http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปัญหาในการเรียน
ระดับปริญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ  
                     ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 4 พบวา่ มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้
คณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 89.8  และคณาจารยมี์ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 
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4.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความ

ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย ท่ี จ ะ
สนองตอบต่อความต้องการของ
ผูเ้รียน 

          มีความยืดหยุ่นและหลากหลายท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรท่ีเปิดกวา้งให้นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกหรือ
โปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการไดห้รือสามารถเลือกเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
ขา้มสาขาวิชาไดต้ามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  ปีการศึกษา 2551  มีหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอน จาํนวน 79 หลกัสูตร จาํแนกเป็นระดบัประกาศนียบตัร /ปริญญาตรี 
จาํนวน 55 หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จาํนวน 24 หลกัสูตร และ
มีหลกัสูตรท่ีมีการกาํหนดใหน้กัศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ จาํนวน 63 
หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน 77 ชุดวิชา 
           ผลการวิจยัประเด็นท่ี 3 พบว่า มหาวิทยาลยัจดัให้มีการสํารวจหรือการวิจยั
หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  และนาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย ์ให้เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัได ้โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย ์และเพ่ิม
สัดส่วนการปฏิบติัจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนให้มากข้ึน อยู่ใน
ระดบัมาก-มากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.7 - 82.5 

มสธ.  / สว. 2.2-4 (1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประเดน็ท่ี 3 
มสธ.  / สว. 2.2-4 (2)  จาํนวนหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2551  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี

สอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัด
ให้ผู ้เ รียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 

          มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลจากกิจกรรมท่ีสาขาวิชาจดั
ใหก้บันกัศึกษาทุกหลกัสูตรในการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การจดัฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะและการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชารวมทั้งการประเมินผลจากการ
แสดงออกของนกัศึกษาเม่ือมาทาํกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เช่น การตอบคาํถาม การมี
ส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม และเพ่ือให้เกิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
เท่ียงตรง ก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะมีการจดักิจกรรมและจดักลุ่มนักศึกษาท่ี
ส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศักยภาพและการพฒันาของ
นกัศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัออกขอ้สอบโดยใช้
เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยดาํเนินการออกข้อสอบในรูป
คณะกรรมการ ในภาคการศึกษา 1/2551 มีการออกขอ้สอบใหม่ จาํนวน 81 ชุดวิชา  
มีการปรับปรุงข้อสอบ จํานวน 118 ชุดวิชา  และมีการจัดสอบทั้ งในประเทศ-
ต่างประเทศ ในส่วนของการจดัสอบในประเทศ มหาวิทยาลยัจดัสอบทัว่ประเทศ 
จาํนวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จาํนวน 38 สนามสอบจาก 30 
ประเทศ และตดัสินผลการสอบในรูปคณะกรรมการเช่นเดียวกนั 
          ผลการวิจยัประเด็นท่ี 5 พบว่า มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนับสนุนทาํให้
คณาจารยมี์การสาํรวจ หรือการวิจยั หรือการประเมินผลการจดัการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน โดยเป็นการประเมิน
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถนาํผลท่ีไดม้าปรับเปล่ียนการจดัการสอน เพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.9 

มสธ.  / สว. 2.2-5 (1)  รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประเดน็ท่ี 5  
มสธ.  / สทว. 2.2-5 (2) จาํนวนการออก
ขอ้สอบใหม่/ปรับปรุงขอ้สอบ ภาค
การศึกษา 1/2551  
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

             มีการประเมินการสอนเสริมของอาจารยส์อนเสริมทุกชุดวิชาท่ีมีการสอน
เสริม และนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนแจง้ใหส้าขาวิชาทราบเพ่ือนาํ
ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม  ภาคการศึกษาท่ี 2/2551  มีการ
ประเมินผลการสอนเสริม  7  สาขาวิชา พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.40)  
          ในการจดัการเรียนการสอน มสธ.ทุกหลกัสูตรท่ีมีการเปิดสอนระดบัปริญญา
ตรีและระดบับณัฑิตศึกษา มีการกาํหนดให้นักศึกษาเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชา
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  และชุดวิชาอบรมเขม้เสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ทั้งระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิทยากรประจาํ
กลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.43)  และ
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของส่ิงสนับนุนการเรียนปี
การศึกษา 2552 อยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.15) 
               มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะทุกคร้ัง จากการ
ประเมินผลนักศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในภาคการศึกษาท่ี 2/2551 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40)  

มสธ.  / สว. 2.2-6 (1)  รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประเดน็ท่ี 6 และผลการประเมินความ
คิดเห็นของนกัศึกษา 
มสธ.  / สบศ. 2.2-6 (2) การประเมินการ
สอนเสริมของอาจารย ์ ภาคการศึกษา 
2/2551 
มสธ.  / สบศ. 2.2-6 (3) สรุปภาพรวม
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ใหบ้ริการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ภาค
การศึกษา 2/2551  
มสธ.  / สว. 2.2-6 (4) สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพส่ิงสนบัสนุนการเรียน ประจาํปี
การศึกษา 2552 

 
 
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
../KPI_2.12.4/2.12.4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ

สอนและพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง
ทุกหลกัสูตร 

          มีการนาํผลการประเมินชุดวิชา การประเมินกิจกรรมอบรมเขม้ และกิจกรรม
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มาใชใ้นการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของ
การปรับเน้ือหาชุดวิชาและกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
          ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 7 พบวา่ มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยน์าํ
ผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 79.7 

มสธ.  / สว. 2.2-7 (1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552
ประเดน็ท่ี 7  

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ 

5 - 6 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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ตวับ่งช้ีที่ 2.3  มโีครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมส่ีวนร่วม  (สกอ. 2.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีร ะ บบ แ ล ะก ล ไ กท่ี กํา หน ด ใ ห้

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูรู้้ในชุมชนมา
ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

มีระบบและกลไกในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร โดยกาํหนดใหมี้
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชน มาช่วยในการพฒันาปรับปรุงทุกหลกัสูตร  โดยมี
ประกาศเร่ือง แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2551 กาํหนดใหส้าขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา / ปรับปรุง
หลกัสูตร ซ่ึงตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมีความรู้ความชาํนาญเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ี
จะพฒันา / ปรับปรุง จาํนวน 3 – 5 คน และอาจมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงมิใช่
บุคคลในคณะกรรมการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรมาร่วมวิพากษห์ลกัสูตรอีก
จาํนวนไม่เกิน 5 คน 

มสธ. / สว. 2.3-1 (1)  ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเร่ือง 
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันา / 
ปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2551 
ศษ.2.3-1 (2)  ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต 
ศษ.2.3-1 (3)  ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา  แขนงวิชาการแนะแนว 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_2.3/2.3-1(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_2.3/2.3-1(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_2.3/2.3-1(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_2.3/2.3-1(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_2.3/2.3-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะท่ีนํา     
ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูรู้้ในชุมชน               
มีส่วนร่วมทุกหลกัสูตร 

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะท่ีนําไปใช ้                
ในการปฏิบติัไดจ้ริง โดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น  

-  เชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
การผลิตชุดวิชา 

- เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทศัน ์ 

- เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการบรรยายใหแ้ก่นกัศึกษา
ในการจดักิจกรรมอบรมเขม้เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

ศษ. 2.3-2 (1) ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิตชุดวิชา 

3.  มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการ
ศึกษาทั้งท่ีกาํหนดและไม่กาํหนดใน
ห ลัก สู ต ร โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กับ
องคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 

มีการจดัโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกาํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสูตร  
โดยความร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก เช่น  
   -      การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
   -      การจดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  
   -       การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาต่าง ๆ  

ศษ. 2.3-3 (1) ตวัอยา่งหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาบณัฑิตศึกษา          
เขา้เยี่ยมชม 
ศษ.2.3-3 (2) ตวัอยา่งตารางการสมัมนา
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบณัฑิต 
ศษ.2.3-3 (3) ตวัอยา่งโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.2552  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยัทุกหลกัสูตร 

 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบนั โดยมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก
บุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอก และประโยชนท่ี์นกัศึกษาไดรั้บ 

มสธ./สว. 2.2-4(1) สรุปรายงานความ 
พึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
จดัฝึกปฏิบติัการเสริมทกัษะ ภาค 1/2552 
(สาํนกับริการการศึกษา)  

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ 
และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน        
ทุกหลกัสูตร 

มีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล 
องค์กร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง  เช่น 

-  การประเมินผลการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 
หลกัสูตรและการสอน (ระหวา่งวนัท่ี 4 – 8 พฤศจิกายน 2552)  ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาฯได้นําผลการประเมินดังกล่าวไปเสนอ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ดงักล่าวใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 

ศษ. 2.3-5(1) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิต 
ศษ.2.3-5(2) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
ดุษฎีบณัฑิตศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (สกอ. 2.4 และ สมศ. 6.2) 
 

มหาวิทยาลยัไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีน้ี เพราะจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ มสธ.  เน่ืองจาก
การจดัการเรียนการสอนของ มสธ. มีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การสอนทางไกล” ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อต่าง ๆ มีส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นเอกสารการสอนเป็นส่ือหลกั และ
ส่ืออ่ืน ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์ วีซีดี สอนเสริมผา่นดาวเทียมเป็นส่ือเสริม ท่ีสาํคญัในการผลิตส่ือการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนท่ีใชเ้ป็นส่ือหลกัจะประกอบดว้ย
อาจารยผ์ูเ้ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อนผา่นส่ือ  ซ่ึงมีขอ้ดีในแง่ท่ีวา่ นกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บมาตรฐานการสอนท่ีไม่แตกต่างกนั และเน่ืองจาก 
มสธ. เป็นมหาวิทยาลยัเปิด ไม่จาํกดัรับนกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าจึงสูงกวา่มหาวิทยาลยัปิดทัว่ไป  ประมาณ 2.4 เท่า  แต่ สกอ. กาํหนดเกณฑก์ารประเมินไว้
เหมือนกนัทั้งมหาวิทยาลยัปิดและเปิด ดงันั้น  ตวับ่งช้ีน้ีจึงไม่สอดคลอ้งอยา่งยิ่งกบับริบทของ มสธ. 
 

อน่ึง  ตวับ่งช้ีน้ีเป็นตวับ่งช้ี และเกณฑเ์ดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ของ สมศ. และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. คร้ังท่ี 8 / 2551  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติให ้
มสธ. ไม่ตอ้งรับการประเมินตวับ่งช้ีดงักล่าว  และ สกอ. เห็นชอบใหง้ดเวน้การประเมินตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ดว้ยแลว้ ตามหนงัสือท่ี ศธ 0506(3) / 4610 ลงวนัท่ี 8  เมษายน 2552 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาํที่มวีุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

     อาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุ ........... หรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจาํรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

                                                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2551 

วุฒิการศึกษา จาํนวน  
(คน) จาํนวนอาจารย์ประจาํ* ร้อยละต่อ 

อาจารย์ประจาํ 
ปริญญาตรี - 

380 

- 

ปริญญาโท 210 55.26 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 170 44.74 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ  
1-19  
หรือ   
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
20-29 แต่  
วฒิุปริญญาตรี มากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง ร้อย
ละ 20-29 และ 

2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 

หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ หรือ

เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 

2.  วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 3 คะแนน 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ระดบั 3 คะแนน  

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.5(1) สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ   
 

KPI_2.5/KPI_2.5.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (สกอ. 2.6 และ สมศ. 6.4) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

     จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีมีตาํแหน่ง  ............................................... 
อาจารยป์ระจาํรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
               หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2551 

ตาํแหน่ง จาํนวน  
(คน) 

จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ* 

(คน) 

ร้อยละ 
ต่ออาจารย์ประจาํ* 

ร้อยละ  
ผศ. รศ. และ ศ. 

ต่ออาจารย์ประจาํ* 

ร้อยละ  
รศ. ขึน้ไป  

ต่ออาจารย์ประจาํ* 
อาจารย ์(อ.) 66 

380 

17.37 ผศ.+รศ.+ศ. =  314 คน รศ.+ศ. =  249 คน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ผศ.) 65 17.11 (ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจาํ*) 
= ร้อยละ 82.63 

  (รศ. + ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจาํ*) 
= ร้อยละ 65.53 

รองศาสตราจารย ์(รศ.) 246 64.74 

ศาสตราจารย ์(ศ.) 3 0.79 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 - 39 
หรือ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
40-59  แต่ผูด้าํรงตาํแหน่ง ระดบั รศ. 
ข้ึนไปนอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 

1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนั อยูร่ะหวา่ง ร้อย
ละ 40 - 59  

 และ  
2.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป

เท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 10  
 หรือ  
1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกนัมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา่ หรือ
เท่ากบัร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 2 คะแนน 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ระดบั 3 คะแนน 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.6(1) สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์

KPI_2.6/KPI_2.6.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.7  มกีระบวนการส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์  (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร 16) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการกาํหนดจรรยาบรรณของคณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราชไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามประกาศลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารยเ์วียนแจง้ใหส้าขาวิชาทราบและถือ
ปฏิบติั โดยให้สาขาวิชากาํกบัดูแลให้คณาจารยใ์นสังกดัปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าว และมหาวิทยาลยัไดมี้คาํสัง่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 1690/2550 
ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยั โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
คณะกรรมการ  ซ่ึงในปีการศึกษา 2552 ไดมี้การประชุมพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยท่ีประชุมเห็น
วา่องคป์ระกอบของคณะกรรมการยงัมีความเหมาะสม  

มสธ. / กจ. 2.7-1 (1) คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ์มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / กจ. 2.7-1 (2) ประกาศ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
จรรยาบรรณของคณาจารย์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / กจ. 2.7-1 (3) คาํสัง่ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี  
1690 / 2550 ลงวนัท่ี 29  มิถุนายน 2550 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ประจาํของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

2.7-1(1).pdf
2.7-1(2).pdf
2.7-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีกระบวนการส่งเสริมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเวียน
แจง้มาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ใหห้น่วยงานต่างๆ ทราบ โดยผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  

1. หนงัสือ 
2. Intranet ของกองการเจา้หนา้ท่ี http://eservice.stou.ac.th 
3. มีการจดัทาํแผนส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์ 

ปี 2552   ซ่ึงไดผ้่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1 / 2552 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552   

4. ไดน้าํองค์ประกอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยเ์ป็น
ส่วนหน่ึงของการคดัเลือกขา้ราชการดีเด่นสาย ก ประจาํปีงบประมาณ 2552 

มสธ. / กจ. 2.7-2 (1) อา้งถึง มสธ. / กจ. 
2.7-1(1) 
มสธ. / กจ. 2.7-2 (2) 
http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. / กจ. 2.7-2 (3) แผนส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปี งบประมาณ 2552 
มสธ. / กจ. 2.7-2 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยป์ระจาํ
ของมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1 / 2552 

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตา ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการกาํกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา- 
ธิราช ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดม้อบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา และ
ผูอ้าํนวยการสํานกัทะเบียนและวดัผล และสํานกัเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะท่ี
เป็นผูบ้งัคบับญัชา ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของคณาจารย์
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2 5 4 9  ซ่ึ ง ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น คู่ มื อ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ข อ ง ค ณ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงประกาศฉบบัน้ียงัมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

มสธ. / กจ. 2.7-3 (1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) 
มสธ. / กจ. 2.7-3 (2) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. / กจ. 2.7-1(2) 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
2.7.2(3).pdf
2.7-2(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีระบบในการดาํเนินการกบัผูท่ี้ไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีขั้นตอนการดาํเนินงานเม่ือมีผูป้ระพฤติผิดตามจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
1. เม่ือมีการกระทาํผิดให้คณะกรรมการประจาํสาขาวิชา / ผูอ้าํนวยการสํานัก 

พิจารณาขอ้มลูในเบ้ืองตน้ 
2. กรณีท่ีมีมูลความผิดให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยเ์พ่ือพิจารณาวินิจฉยั 
3. กรณีท่ีผลการวินิจฉัยตามขอ้ 2 พบว่ามีการกระทาํผิดหรือกระทาํผิดวินยัให้

นาํเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาโทษตามจรรยาบรรณ หรือแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินยั 

4. กองการเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามคาํสัง่อธิการบดี 
5. กรณีท่ีผูถ้กูลงโทษไม่เห็นดว้ยสามารถดาํเนินการอุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วนั  

โดยขั้นตอนทั้ งหมดดังกล่าวข้างต้นปรากฏอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / กจ. 2.7-4 (1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) หนา้ 7 

 

5. มีการดาํเนินการวางแผน ป้องกนั 
หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระทาํผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการกําหนดมาตรการส่งเสริมและป้องกันการกระทําผิด และแนวทางการ
ดาํเนินการเม่ือมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
1. การส่งเสริมใหค้ณาจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีกิจกรรม ดงัน้ี 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความยึดมั่นตามหลักวิชาการ และเคารพความ
คิดเห็น ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดว้ยการอา้งอิงหรือแจง้ให้ทราบถึง
ผลงานของผูอ่ื้น 

- ส่งเสริม เชิดชู ยกยอ่งเกียรติคุณคณาจารยดี์เด่นประจาํปี 
- ส่งเสริมกิจกรรมการจัดอบรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ใหแ้ก่คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / กจ. 2.7-5 (1) หนงัสือท่ี ศธ. 
0522.01(05) / 350 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 
2552  เร่ือง การคดัเลือกขา้ราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยัและลกูจา้งประจาํ
ดีเด่น ประจาํปี 2551 
มสธ. / กจ. 2.7-5 (2)  โครงการอบรม
ปฏิบติัธรรม พฒันาคน พฒันาจิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน 

2.7-5(1).pdf
2.7-5(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการดาํเนินการวางแผน ป้องกนั 

หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระทาํผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ต่อ) 

2. แนวทางการดาํเนินการเม่ือมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีแนวทาง ดงัน้ี 
- ผูร้้องจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ โดยระบุเร่ืองอนัเป็นเหตุใหต้อ้งใชสิ้ทธิยื่นตาม

คาํร้อง พร้อมทั้งขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกบัการกระทาํ
ดงักล่าว โดยสามารถยื่นดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนยื่นแทน 
หรือส่งไปรษณียล์งทะเบียน 

- กรณีปรากฏหลักฐานว่า อาจารย์คนใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้ประธานกรรมการประจาํสาขาวิชา นาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาํสาขาวิชาพิจารณาเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

- เม่ือคณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพิ์จารณา
แลว้เห็นว่า ผูถู้กร้องไดก้ระทาํผิดตามจรรยาบรรณท่ีมีการกล่าวหาใหเ้สนอ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาลงโทษตามจรรยาบรรณ โดยกาํหนดทางจรรยาบรรณ ไว ้7 
ระดบั คือ 
1) การตกัเตือน  
2) การภาคทณัฑ ์
3) การประณาม 
4) การบนัทึกในทะเบียนประวติับุคคล 
5) การงดขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ภายในเวลาท่ีกาํหนดตาม

ความเหมาะสม 
6) การหา้มขอตาํแหน่งทางวิชาการ ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามความ

เหมาะสม 
 

- 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการดาํเนินการวางแผน ป้องกนั 

หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระทาํผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ต่อ) 

7) โทษอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนดตามสภาพ และความร้ายแรงของ
ความผิด  

- อาจารย์ท่ีได้รับการลงโทษตามจรรยาบรรณหากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วนั ให้
อธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาตามหลกัฐานและขอ้เท็จจริงจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งน้ี 
อาจจะนาํเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั  (กพอ. มสธ.) 
เพ่ือประกอบการพิจารณา วินิจฉยั อุทธรณ์ ดว้ยกไ็ด ้

- กองการเจา้หน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินผลการดาํเนินการตาม
จรรยาบรรณเพ่ือวิเคราะห์วางแผนแนวทางป้องกนัการกระทาํความผิด โดย
นาํเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 
 
โดยทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ปรากฏอยูใ่นคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.8  มรีะบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาํทําการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน  (สกอ. 2.8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

อาจารย์ด้านความ รู้ความเข้า ใจ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวตักรรมการเรียนการสอน 

1.  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยจัดฝึกอบรม
หลกัสูตร การทําวิจัยด้านการศึกษาทางไกล  ให้แก่อาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรไดท้าํวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลมาก
ยิ่งข้ึนโดยฝ่ายฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรม ดงัน้ี 

    1.1 หลกัสูตรการทาํวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล รุ่นท่ี 1 (บุคลากรสายวิชาการ) เม่ือ
วนัท่ี 23-24 ธ.ค.2552 ณ ห้องประชุม 5209 มีอาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน  
39 คน 
    1.2 หลกัสูตรการสร้างเคร่ืองมือวิจยั เม่ือวนัท่ี 24-26 ก.พ.2553 ณ ห้องประชุม 
1607 และหอ้งประชุม 148 มีอาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 14 คน 
    1.3 หลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยโปรแกรม ATLAS.ti  เม่ือวนัท่ี 
23-24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 5209 และหอ้งคอมพิวเตอร์ 1 มีอาจารยเ์ขา้รับ
การฝึกอบรม จาํนวน 25 คน 

มสธ. / สวพ. 2.8-1 (1) สรุปผลการจดั
ฝึกอบรม 3 หลกัสูตร 
มสธ. / สวพ. 2.8-1 (2) แผนการจดั
ฝึกอบรมความรู้ดา้นการวิจยัแก่บุคลากร 
ปี 2552 
มสธ. / สวพ. 2.8-1 (3)  ใบเซ็นช่ือ
ลงทะเบียน 3 หลกัสูตร 

 
 
 
 
 

2.8-1%20(1).pdf
2.8-1%20(2).pdf
2.8-1%20(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

อาจารย์ด้านความ รู้ความเข้า ใจ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวตักรรมการเรียนการสอน  (ต่อ) 

2.  ศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกล ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน โดยไดจ้ดั
ฝึกอบรมการเขียนบทความภาษาองักฤษขั้นสูงคร้ังท่ี 1 (Getting Published) 
ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เ ม่ือวันท่ี 22-24 ธันวาคม 2552 โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนบทความ
ภาษาองักฤษเพ่ือเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติและเพ่ือสนบัสนุนให้เกิด
การตีพิมพบ์ทความภาษาองักฤษในวารสารระดบันานาชาติ มีอาจารยเ์ขา้รับการ
ฝึกอบรม จาํนวน 14 คน 

มสธ. / สวพ. 2.8-1 (4) สรุปผลการจดั
ฝึกอบรมการเขียนบทความภาษาองักฤษ
ขั้นสูงคร้ังท่ี 1 (Getting Published) 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการ ท่ีจะ
กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา
นวตักรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียน
การสอน 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยตามความต้องการของสาขาวิชาๆ ละ 
200,000 บาท เพ่ือสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวิจยัเพ่ือพฒันาดา้นการเรียนการสอน 
และทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นวิชาการ ซ่ึงผลการดาํเนินงานมีงานวิจยั จาํนวน 9 
เร่ือง 

2. ศูนยวิ์จยัการศึกษาทางไกล ไดก้าํหนดให้มีแผนงานวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียน
การสอนทางไกล และกาํหนดไวใ้นแผนหลกัการวิจยั โดยในปีการศึกษา 2552 
ได้มีการสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ทางไกล เพ่ือพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ในดา้นการเรียนการสอนทางไกล จาํนวน 1 
ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการวิจยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเว็บแคสต์สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช” 

มสธ. / สวพ. 2.8-2 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลยั เร่ือง โครงการวิจยั 
ประจาํปี 2552 
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (2) แผนหลกัการวิจยั
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ฉบบัท่ี 5 (2552-2556) 
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (3) สญัญารับเงิน
อุดหนุนการวิจยั เลขท่ี 23/2552, 
24/2552 และ 25/2552 
  

 
 

2.8-1%20(4).pdf
2.8-2%20(1).pdf
2.8-2%20(2).pdf
2.8-2%20(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการ ท่ีจะ

กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา
นวตักรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียน
การสอน  (ต่อ) 

3. ศูนยวิ์จยัการศึกษาทางไกล ไดก้าํหนดกลไกสนบัสนุนการวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกลท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั โดยการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยั
ทางด้านการศึกษาทางไกล (ประเภทพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการศึกษา
ทางไกล) เพ่ือกระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ ในดา้นการเรียน
การสอนทางไกลและเพ่ือสนบัสนุนคณาจารยไ์ดมี้โอกาสเร่ิมตน้ทาํการวิจยัดา้น
การศึกษาทางไกลตามกรอบการวิจยัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

4. มีการให้บริการเพ่ือให้คาํแนะนาํปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล
แก่คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัจาํนวน 1  คร้ัง  (รองศาสตราจารย ์
ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ : ผูรั้บบริการ) 

5.  มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล หลากหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ homepage สถาบนัวิจยัและพฒันา , ข่าวรายวนั,  วาไรต้ี,  เสียง
ตามสาย,   โปสเตอร์ และการเวียนแจง้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั 

มสธ. / สวพ. 2.8-2 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทพฒันา
ศกัยภาพการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (5) โครงการจดัตั้ง
คลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (6) ขอ้มลูการ
ใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (7) ขอ้มลูการ
ประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการคลินิกวิจยั
ดา้นการศึกษาทางไกล 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8-2%20(4).pdf
2.8-2%20(5).pdf
2.8-2%20(6).pdf
2.8-2%20(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือ

พัฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
นวตักรรมทางการศึกษา 

1.  มีทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี 
2552 จาํนวน  5,138,000    ลา้นบาท 

 
 
 
 
2. มีการจดัสรรทุนผ่านกองทุนพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและ

วิชาการ โดยจดัสรรให้แก่คณาจารยใ์นการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือการเรียน
การสอนทางไกล 

 

มสธ. / สวพ. 2.8-3 (1) งบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 2552 หมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป รหสั410102 ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรม
ท่ี 2 ประสานงานบริหารโครงการวิจยั
ดา้นการศึกษาทางไกลและใหบ้ริการ
งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-3 (2)  งบประมาณ
รายจ่ายเงินกองทุน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 กิจกรรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและวิชาการ 

4.  มีผลงานวิจัยดา้นการเรียนการสอน
และมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยา่งสมํ่าเสมอ 

1.  สถาบันฯ มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนท่ีคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ และทาํการเผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2552  
จาํนวน 22 เร่ือง  ตามหลกัฐานท่ีแนบ 

2.  สถาบันฯ จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยจัดการ
ประชุมทางวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ ประจาํปี  2552 
เม่ือวนัท่ี  1 กนัยายน 2552  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

 

มสธ. / สวพ. 2.8-4 (1) รายช่ือ
ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอน 
 
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (2) สรุปผลการจดั
ประชุมทางวิชาการฯ ประจาํปี 2552 
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (3) รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทางวิชาการประจาํปี 2552 

 
 
 
 

2.8-3%20(1).pdf
2.8-3%20(2).pdf
2.8-4%20(1).pdf
2.8-4%20(2).pdf
2.8-4%20(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีผลงานวิจัยดา้นการเรียนการสอน

และมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยา่งสมํ่าเสมอ  (ต่อ) 

3.  ศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกล มีผลงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลท่ีคณาจารยแ์ละ
บุคลากรของมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการแลว้เสร็จและทาํการเผยแพร่ในช่วงปี
การศึกษา 2552 จาํนวน 5 เร่ือง 

4.  ศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกล จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้น
การศึกษาทางไกล โดยจดัให้มีการสัมมนาการศึกษาทางไกล ประจาํปี 2552 ใน
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2552  ณ ห้อง  331  อาคารสัมมนา 2  มสธ. มีผูเ้ขา้ร่วมการ
สมัมนาจาํนวนทั้งส้ิน  50  คน โดยมีการนาํเสนอผลงานวิจยั 2  เร่ือง ดงัน้ี 

             2.1 การพฒันารูปแบบการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชาภาษาองักฤษแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

             2.2  การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ โดยใช ้T5 Model 

5. ศูนยวิ์จยัการศึกษาทางไกล ไดป้ระสานงานร่วมกบัมหาวิทยาลยัเปิดประเทศ
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพ่ือส่งบทความวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกลเพ่ือลง
ตีพิมพใ์นวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ Asian Journal of Open Distance Learning 
(AJODL) จาํนวน 3 บทความวิจยั 

มสธ. / สวพ. 2.8-4 (4) รายช่ือ
ผลงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
 
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (5) สรุปผลการ
จดัการสมัมนาการศึกษาทางไกล 
 
 
 
 
 
มสธ./สวพ. 2.8-4 (6) รายช่ือบทความ
วิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 

 
 
 
 
 

2.8-4%20(4).pdf
2.8-4%20(5).pdf
2.8-4%20(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย ด้ า น
นวัตกรรมกา รเ รียนการสอนทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1.  ภายหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัไดล้งนามจดัตั้ง “เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน” เม่ือวนัท่ี 
28 พ.ค.2552 กบัสถาบนัอุดมศึกษาอีก 10 แห่งแลว้นั้น เครือข่ายไดจ้ดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัทั้งหมด 5 คร้ัง ดงัน้ี 

        คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
        คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21 กนัยายน 2552 ณ สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
        คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 ณ สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
        คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 ณ วิทยาลยัราชพฤกษ ์
        คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2.  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยั
การศึกษาทางไกลกบัมหาวิทยาลยัเปิดแห่งมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย 

 
 

มสธ. / สวพ. 2.8-5 (1) รายงานการ
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 2.8-5 (2) บนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหวา่ง Open University 
Malaysia และมหาวิทยาลยัสุโขทยั  
ธรรมาธิราช 
มสธ. / สวพ. 2.8-5 (3) สญัญารับเงิน
อุดหนุนการวิจยั เลขท่ี  17/2553 
โครงการวิจยั เร่ือง “แนวทางการ
ส่งเสริมการคงอยูข่องนกัศึกษา : กรณี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและ
มหาวิทยาลยัเปิดแห่งมาเลเซีย” 

 

2.8-5%20(1).pdf
2.8-5%20(2).pdf
2.8-5%20(3).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 – 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 5 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้ 

           *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  (สกอ. 2.9, สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1) 
 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนบณัฑิต ป.ตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จการศึกษา 
จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา – จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑท์หาร 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 - 59 
64 

X100 = ร้อยละ 47.41 
135 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 47.41 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.9(1) ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
 

X 100 
 

KPI_2.9/KPI_2.9.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงนิเดอืนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  (สกอ. 2.10, สมศ. 1.3) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านทาํและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเร่ิมตน้เป็นตามเกณฑ ์+ 
บณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไดง้านทาํและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา 

จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จการศึกษา 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 - 99 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือสูง
กวา่เกณฑ ์ก.พ. 

46 
X100 = ร้อยละ 71.88 64 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ร้อยละ 1 - 74 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  
หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 - 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  

หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  

หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 
 

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 71.88 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.10(1) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์  
 
 

KPI_2.10/KPI_2.10.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.11 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  (สกอ. 2.11, สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 

4.42 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
อยูร่ะหวา่ง 1 - 2.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย 3.50 
 3 

ผลการดาํเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 4.42 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลเุป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.11(1) ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

KPI_2.11/KPI_2.11.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกยีรตคุิณยกย่องในด้านวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กฬีา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  (สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั   

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.003 – 0.015 
41 

X100 = ร้อยละ 0.033 
125,146 

 

X 100 
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ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 2552 

ได้รับรางวลั 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

รวม(คน) 
จาํนวนนักศึกษา 

ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที่ผ่านมา 
(คน) 

ร้อยละนักศึกษา 
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที่ผ่านมา 

ที่ได้รับรางวลั 
ดา้นวิชาการวิชาชีพ (รวม
รางวลัผลงานวิทยานิพนธ์) 

32 

125,146 0.033 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 6 

ดา้นกีฬาและสุขภาพ 2 

ดา้นศิลปวฒันธรรม - 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม - 

อ่ืน ๆ 1 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.003 – 0.015 ร้อยละ 0.016 – 0.029 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 0.030 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 0.030 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 0.033 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12(1) ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

KPI_2.12/KPI_2.12.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.1  จาํนวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตภิายในรอบปีที่ผ่านมา  (สมศ 1.6) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน           

หน่วย : ช้ินงาน 

                    ปีการศึกษา 2552 

จาํนวนที่ได้รับรางวลั 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รวมทั้งส้ิน 

วิทยานิพนธ์ 1 - 1 
1 

งานวิชาการ - - - 
*นับเฉพาะจ านวนวิทยานิพนธ์หรือจ านวนชิน้งานวิชาการเท่าน้ัน และสามารถนับซ า้จ านวนคร้ังท่ีได้รับรางวัล  
  หากผลงานน้ันได้รับรางวัลหลายคร้ังในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

3 ช้ินงาน 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ช้ินงาน 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน 1 ช้ินงาน 

               *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.1(1) จาํนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายในรอบปีท่ีผา่นมา   

KPI_2.12.1/KPI_2.12.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.2  ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตพีมิพ์ เผยแพร่ต่อจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด  ( สมศ 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
วธีิการคํานวณ 

     บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นท่ีไดตี้พิมพ ์เผยแพร่      
จาํนวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 -24 
29 

X100 = ร้อยละ 5.54 
523 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -24 ร้อยละ 25 -39 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 40 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 5.54 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.2(1) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ต่อจาํนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด   
 

X 100 
 

KPI_2.12.2/KPI_2.12.2.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.3  ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด  (สกอ. 2.1(6)  และ, สมศ 6.1) 
 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 -79 
20 

X100 = ร้อยละ 27.40 
73 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -79 ร้อยละ 80 -99 ร้อยละ 100 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
X 1 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 27.40 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.3(1) ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด   
 

X 100 
 

KPI_2.12.3/KPI_2.12.3.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.4 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  (สมศ. 6.7) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 

4.35 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
อยูร่ะหวา่ง 1 - 2.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย 3.50 
 3 

ผลการดาํเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 4.35 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.4(1) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   
 

KPI_2.12.4/KPI_2.12.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.5  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อชุดวชิา  (สมศ 6.9) 
 
 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 4 / 2552  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552   มีมติใหง้ดเวน้การประเมิน 2 ตวับ่งช้ีน้ีในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552  เน่ืองจาก เป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.   
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  ( สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร. 4.1.2(1)) 
 
วธีิการคํานวณ 
 
                                              จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา (ไม่รวมผูมี้งานทาํอยูก่่อนเขา้ศึกษาต่อ) 
                                     จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้นท่ีไดง้านทาํทั้งหมด (ไม่รวมผูมี้งานทาํอยูก่่อนเขา้ศึกษาต่อ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
55 

X100 = ร้อยละ 85.94 
64 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 85.94 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.6(1) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา   

X 100 
 

KPI_2.12.6/KPI_2.12.6.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กบัหน้าที่การงาน   (ก.พ.ร. 4.1.2(2)) 
 
วธีิการคํานวณ 
 
                                                                                                      (X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5) 
                                                                                                                           5n 
 โดยท่ี X1  หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

X2  หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ย 
X3  หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัปานกลาง 
X4  หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมาก 
X5  หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมากท่ีสุด 
n    หมายถึง  จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามวา่ไดน้าํความรู้ไปประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ระดบันอ้ยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 - 79 
25,031 

X100 = ร้อยละ 75.91 
32,975 

 
 
 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 57 ร้อยละ 60 – 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
X 2 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 75.91 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 2.12.7(1) ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดน้าํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน   
 

KPI_2.12.7/KPI_2.12.7.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.8  คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ  (สมศ. 6.10) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกระบวนการกาํหนดมาตรฐานของ

องค์ประกอบคณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวิชา เพ่ือวางแผน
เตรียมการ ผลิตหรือจัดหาเน้ือหา
สาระ ทาํการสอนและประเมิน 

1. มีคณะกรรมการประจาํสาขาวิชากาํหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และนาํไปบรรจุในแผนปฏิบติัการประจาํปีของ
มหาวิทยาลยัในทุกปี รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามเป้าหมาย
การจดัการศึกษาของสาขาวิชาในทุกปี 

2. มีองค์ประกอบคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา โดยจดัทาํเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอก 

3. ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิต /  ปรับปรุงชุดวิชา  เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา ต่อคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา
เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

4. สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้ง 
- ระดบัปริญญาตรี เสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการผลิต (ระดบัปริญญาตรี) 
- ระดบับณัฑิตศึกษา คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา (ระดบับณัฑิตศึกษา) 
5. มีการจดัทาํปฏิทินการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาเพ่ือแจง้ให้คณะกรรมการกลุ่ม

ผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา ไดน้าํไปปฏิบติั 

มสธ. 2.12.8-1(1) เป้าหมายการจดั
การศึกษาในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
2551 
มสธ. 2.12.8-1(2) คาํสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
มสธ. 2.12.8-1(3) ปฏิทินการผลิต / 
ปรับปรุงชุดวิชา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกระบวนการกาํหนดมาตรฐานของ

องค์ประกอบคณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวิชา เพ่ือวางแผน
เตรียมการ ผลิตหรือจัดหาเน้ือหา
สาระ ทําการสอนและประเมิน  
(ต่อ) 

6. คณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชามีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 1, 2 
และ 3 ของทั้ง 15 หน่วย 

7. เม่ือหน่วยใดของชุดวิชาดําเนินการถึงร่าง 3 บรรณาธิการชุดวิชาจะตรวจ
รูปแบบและความถูกต้องของเน้ือหาก่อน และนําส่งให้สํานักพิมพ์เ พ่ือ
ดาํเนินการในกระบวนการจดัพิมพต่์อไป 

8. สาํหรับชุดวิชาท่ีผลิตแลว้ มีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาทาํหนา้ท่ีบริหารชุด
วิชาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

9. คณะกรรมการบริหารชุดวิชา มีการประเมินการนาํชุดวิชาไปใช้ และนาํมา
ปรับปรุงเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

 

2.  มีกระบวนการให้ความเห็นชอบ
หลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภา
สถาบนั 

1. มีคณะกรรมการประจาํสาขาวิชาจดัทาํเป้าหมายการจดัการศึกษา โดยบรรจุใน
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของมหาวิทยาลยั ทั้งหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตร
ปรับปรุง รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนทุกปี 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชา ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอก โดยสภาวิชาการ 

3. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร  

มสธ. / สว. 2.12.8-2 (1) แผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
เฉพาะเป้าหมายการจดัการศึกษา) 
มสธ. / สว. 2.12.8-2 (2) คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 

2.12.8-1(1).pdf
2.12.8-1(1).pdf
2.12.8-1(1).pdf
2.12.8-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีค ว า ม ชัด เ จ น ขอ ง ก า รกํา ห น ด

โครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้ง
ส่ือหลักและส่ือเสริมในแต่ละชุด
วิชา 

1. มีการกาํหนดโครงสร้างส่ือหลกั และส่ือเสริมชนิดต่าง ๆ ไวใ้นแผน STOU 
PLAN 2000 ไวช้ดัเจน โดยแยกเป็น 2 ระบบ 
1) ชุดการสอนทางไกลอิงส่ือส่ิงพิมพ ์ 

-  ส่ือหลกั หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์เทป /ซีดีเสียงประจาํชุดวิชา ฯลฯ 
- ส่ือเสริม หมายถึง รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ เทป / 

ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา  เทป / ซีดีภาพประกอบชุดวิชา ชุดการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์ ปฏิสมัพนัธ์ และการฝึกปฏิบติั 

2) ชุดการสอนทางไกลอิงส่ือคอมพิวเตอร์  
- ส่ือหลกั หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบ Offline (ผ่าน CD-Rom) และ

คอมพิวเตอร์แบบ Online (ผา่นเครือข่าย Internet)  
- ส่ือเสริม หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบ Offline (ผ่าน CD-Rom) และ

คอมพิวเตอร์แบบ Online (ผ่านเครือข่าย Internet) ส่ือโสตทัศน ์
ปฏิสมัพนัธ์และการฝึกปฏิบติั 

2. มีการกาํหนดโครงสร้างส่ือหลกั โดยกาํหนดเน้ือหาออกเป็น 15 หน่วยการเรียน  
โดยจดัทาํเป็นประกาศไวอ้ยา่งชดัเจน  

3. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชามีการประชุมพิจารณากาํหนดช่ือ
หน่วยการสอน แผนการสอน แผนหน่วย / แผนตอน /ส่ือการสอนและกาํหนด
ผูรั้บผิดชอบการผลิตเน้ือหาวิชาแต่ละหน่วยการสอน 

4. คณะกรรมการผลิตชุดวิชา พิจารณากาํหนดรายละเอียดของส่ือเสริม 

มสธ. 2.12.8-3(1) แผน มสธ. 2543 
(STOU PLAN 2000) หนา้ 9-11 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีค ว า ม ชัด เ จ น ขอ ง ก า รกํา ห น ด

โครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้ง
ส่ือหลักและส่ือเสริมในแต่ละชุด
วิชา  (ต่อ) 

5. คณะกรรมการดาํเนินการผลิตชุดวิชาใหเ้ป็นไปตามแผนการผลิตแต่ละชุดวิชา
ท่ีกาํหนดทั้งในส่วนของส่ือหลกัและส่ือเสริม 

6. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชาพิจารณาการใหค้วามเห็นชอบการ
แบ่งหน่วย แบ่งตอน 

7. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชาประชุมบูรณาการหน่วยการสอน
ชุดวิชา และตรวจสอบส่ือเสริม 

 

4.   มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
ส่ือการศึกษาทั้ ง ส่ือหลักและส่ือ
เสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลัย ใ ช้ เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั 

1. การกาํหนดเป้าหมายในการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือ
เสริม 

2. มีการกําหนดเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของส่ือหลัก  โดยมีกลไก
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพส่ือการศึกษาทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
ความทนัสมยัของเน้ือหา การจดัทาํเอกสารโสตทศัน์ประกอบการสอนเสริม 
และจดัทาํ Supplement การกาํหนดกิจกรรม (กรณีท่ีมีการเก็บคะแนนในชุด
วิชานั้น)  

3. มีการกาํหนดเกณฑก์ารตรวจสอบคุณภาพของส่ือเสริม โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
- ประเมนิด้านเนือ้หา ประกอบดว้ย การประเมินในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ความถูกตอ้งของเน้ือหา การนาํเสนอเน้ือหาให้เขา้ใจง่าย การใช้ภาษาท่ี
ถูกตอ้ง การนาํเสนอเน้ือหามีลาํดบัขั้นท่ีเหมาะสม ความสอดคลอ้งของ
ภาพกบัเน้ือหา และการนาํเสนอเน้ือหาตรงกบัประเดน็  

มสธ. 2.12.8-4 (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพของส่ือหลกั 
มสธ. / สทศ. 2.12.8-4 (2) แบบฟอร์ม
การประเมินเน้ือหาส่ือการศึกษา 
http://ctestream03.stou.ac.th/ 
มสธ. 2.12.8-4 (3) แบบฟอร์มการตรวจ
พิจารณาส่ือการศึกษา 
มสธ. 2.12.8-4 (4) แผนในการ
ตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษา 

 
 

2.12.8-4(2).pdf
http://ctestream03.stou.ac.th/
2.12.8-4(3).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.   มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ

ส่ือการศึกษาทั้ ง ส่ือหลักและส่ือ
เสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลัย ใ ช้ เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั  
(ต่อ) 

- ประเมนิด้านเทคนิคการนําเสนอ ประกอบดว้ย การประเมินในหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี รายการนาํเสนอตรงกบัประเด็น วิธีการนาํเสนอท่ีเหมาะสม 
การจดัฉาก ภาพประกอบกบัคาํบรรยาย ภาพส่ือความหมายตรงกบัเน้ือหา 
และคุณภาพดา้นเทคนิค (ขนาดและรูปแบบตวัหนังสือท่ีอ่านง่าย เสียง
บรรยายของวิทยากร / ผูด้าํเนินรายการท่ีชัดเจน เสียงประกอบดนตรี / 
เสียง background / เสียงพิเศษท่ีชดัเจน ภาพวิทยากรท่ีคมชดั ภาพประกอบ
ท่ีคมชดั) 

4. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของส่ือ
เสริม และคณะกรรมการวิจยัส่ือการศึกษา 

5. สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษาจดัทาํแผนการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษา เพ่ือ
ใชใ้นการควบคุม ติดตาม ประเมินคุณภาพส่ือเสริมของชุดวิชาต่างๆ  

6. คณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพส่ือการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพของส่ือ
เสริมผ่าน Web Site http://ctestream03.stou.ac.th/ และส่งผลการตรวจสอบให้
นกัเทคโนโลยีการศึกษาประจาํชุดวิชา หน่วยบริหารการผลิต  เพ่ือการปรับปรุง
และเผยแพร่รายการ 

7. ฝ่ายจดัระบบและวิจยัส่ือการศึกษา สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพส่ือ เสนอต่อสาํนกัเทคโนโลยีการศึกษา 

8. นาํผลการประเมินจากขอ้ 6 ไปใชใ้นการวางแผนการผลิตส่ือการศึกษาในภาค
การศึกษาต่อไป 

 

 
 

http://ctestream03.stou.ac.th/
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5. มีกระบวนการจดัส่งเอกสารชุดการ
สอน/ส่ือการสอนของนกัศึกษา 

มีกระบวนการจดัส่งเอกสารชุดการสอน/ส่ือการสอนของนกัศึกษา โดยศูนยบ์ริการ
การสอนทางไปรษณีย ์สาํนกับริการการศึกษาเป็นฝ่ายรับผิดชอบการดาํเนินงานการ
จดัส่ือเอกสารการสอนและส่ือการศึกษาถึงนกัศึกษาตามระบบการจดัส่ง  
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแสดงในหลกัฐาน และในปีการศึกษา 2552 ศูนยบ์ริการการสอน
ทางไปรษณียไ์ดด้าํเนินการจดัส่งเอกสารการสอนและส่ือการศึกษาใหก้บันกัศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียน 
ดงัน้ี 
-  ภาคการศึกษาท่ี 1/2552  จาํนวน  322,907  ช้ิน 
-  ภาคการศึกษาท่ี 2/2552  จาํนวน  300,922  ช้ิน 
-  ภาคการศึกษาพิเศษ/2552  จาํนวน  15,884  ช้ิน 
-  ภาคการศึกษาท่ี 1/2553  จาํนวน  19,195  ช้ิน 

มสธ. / สบศ. 2.12.8-5 (1) Web Site 
สาํนกับริการการศึกษา/ศูนยบ์ริการการ
สอนทางไปรษณีย ์คือ 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
Oes/OesPage/p_folder/g_deliverly%20.html  
ไปท่ี ระบบการจดัส่งเอกสารการสอน 
มสธ./สบศ. 2.12.8-5(2)  เอกสารขอ้มลู
การจดัส่งเอกสารการสอน 
-   ยอดรับเขา้-ส่งออก (ขอ้มลู-จดัส่งฯ) 

ภาคการศึกษา 1/2552 
-   ยอดรับเขา้-ส่งออก (ขอ้มลู-จดัส่งฯ) 

ภาคการศึกษา 2/2552 
-   ยอดรับเขา้-ส่งออก (ขอ้มลู-จดัส่งฯ) 

ภาคพิเศษ/2552 
-   ยอดรับเขา้-ส่งออก (ขอ้มลู-จดัส่งฯ) 

ภาคการศึกษา 1/2553 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bOes/OesPage/p_folder/g_deliverly%20.html
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bOes/OesPage/p_folder/g_deliverly%20.html
2.12.8-5(2)_1-52.pdf
2.12.8-5(2)_2-52.pdf
2.12.8-5(2)_พิเศษ_52.pdf
2.12.8-5(2)_1-53.pdf
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6. มีแผนแม่บททางวิชาการของระบบ

การ ศึ กษา ทาง ไกลท่ี ได้รั บกา ร
อนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

1. มีการกาํหนดแผนแม่บททางวิชาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีเรียกว่า 
STOU PLAN 2000 ไวช้ดัเจน ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  

2. มีการกําหนดเป้าหมายการศึกษา 5 ปี  ในระยะยาวไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ระยะ5 ปี  (พ.ศ. 2552-2556) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 12 / 2551 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2551 และคร้ังท่ี 1 / 2552 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2552 

3. มีการแปลง STOU PLAN 2000 และเป้าหมายการศึกษา 5 ปี ไปสู่การปฏิบติั
ในรูปของแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อไป  

มสธ. 2.12.8-6(1) อา้งถึง มสธ. 7.1-3(1) 
มสธ. / กผ. 2.12.8-6(2) แผนพฒันา
มหาวิทยาลยั ระยะ5 ปี  (พ.ศ. 2552-2556) 
หนา้ 3-5 ถึง 3-16 
มสธ. 2.12.8-6(3) แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี 2552 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
OPR/Planning/pl_2/budget2552/ 
indexframe/stou_52v2.html 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินงาน 

ไม่ครบ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

4 – 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

ครบทุกขอ้ 
 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 6 ขอ้ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2.12.8-6(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/stou_52v2.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/stou_52v2.html


99 
 

ตวับ่งช้ีที่ 2.12.9   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา (สมศ. 6.11 และ ก.พ.ร. 3.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกระบวนการ ถ่ายทอดหรือส่ง

ความรู้ให้นักศึกษาตามแผน ผ่าน
ช่องทางท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้มีกระบวนการถ่ายทอดและส่งความรู้ให้นกัศึกษาตามแผน
ผา่นช่องทางท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ไดแ้ก่ 
1.1 ผา่นช่องทางเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษา 

มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (1) Web Site 
ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์สาํนกั
บริการการศึกษา 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/ 
OesPage/p_folder/index.html ไปท่ี 
-  ระบบการจดัส่งเอกสารการสอน 
-  ชุดวิชาท่ีผลิตใหม่ 
-  ข่าวประชาสัมพนัธ์การจดัส่งเอกสาร

การสอน 
 1.2 ผ่านช่องทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงไดแ้ก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ วีดี

ทศัน/์VCD/DVD  แถบเสียง  รวมทั้งผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
มสธ. / สทศ. 2.12.9-1 (2) Web Site 
สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/  
ไปท่ี 
-  ตารางออกอากาศรายการ

วิทยุกระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ 
 เพ่ือการศึกษา ประจาํปี 2553 
-  ส่ือการศึกษาผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/%0bOesPage/p_folder/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/%0bOesPage/p_folder/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกระบวนการ ถ่ายทอดหรือส่ง

ความรู้ให้นักศึกษาตามแผน ผ่าน
ช่องทา งท่ีมหา วิทยาลัยกํา หนด  
(ต่อ) 

1.3 ผ่านช่องทางการสอนเสริมรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่  สอนเสริมแบบเผชิญหนา้ การ
สอนเสริมผา่นอินเตอร์เน็ต  การสอนเสริมแบบเขม้ 

มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (3) Web Site 
ศูนย์บริการการศึกษาประจําภู มิภาค  
สาํนกับริการการศึกษา 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes 
/OesPage/l_center/index.html  
ไปท่ี -   ขั้ นตอนการเข้ารับการสอน
เสริม 
 -   ตารางการสอนเสริมแบบเข้ม 
ภาคการศึกษา 2/2552 
 -   ต า ร า ง ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ผ่ า น 
Internet ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 

 1.4  ผา่นช่องทางการจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มสธ. / สว. 2.12.9-1 (4) Web Site ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ  สาํนกัวิชาการ  
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/ 
OaaOldPage/Professional/ 
 Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/ 
Dept/Dept05/index.htm ไปท่ี 
-  แนวปฏิบติัและบริการต่าง ๆ เก่ียวกบั

ก า ร เ ข้า รั บ ก า ร อ บ ร ม เ ข้ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ  

-  ภาพรวมของการอบรมเข้มชุดวิชา 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes%0b/OesPage/l_center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes%0b/OesPage/l_center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%0b%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/index.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%0b%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/index.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%0b%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/index.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%0b%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/index.htm
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  มสธ. / สว. 2.12.9-1 (5) คาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงานจดัอบรมเข้ม
ชุดวิชา 

  มสธ. / สว. 2.12.9-1 (6)  ตารางการจดั
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1/2552 

 1.5  ผา่นช่องทางการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (7)  Web Site 
ศูนยบ์ริการการศึกษาประจาํภูมิภาค  
สาํนกับริการการศึกษา  
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/ 
OesPage/l_center/index.html  ไปท่ี  
- ตารางการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุด
วิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.12.9-1(5).pdf
2.12.9-1(6).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/%0bOesPage/l_center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/%0bOesPage/l_center/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีกระบวนการอบรมดา้นการผลิต

ส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารย์
และบุคลากร 

มีการจดัอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริมของคณาจารยแ์ละบุคลากร โดย 
2.1  สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษาไดจ้ดัอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
ผลิต  ดงัน้ี 
 1) การสอนผา่นระบบ STOU e-Learning (ATutor) 
 2) การสอนผา่นระบบ STOU e-Learing บน D4L+P 
 3) Communication Tool on the Internet for Distance Learning 
 4) Content Management Tool (Electronics Instructional Media) 
 5) การสอนผา่นระบบ STOU e-Learning (ATutor) 
 6) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Instructional Design)  
 7) e-Book Production 
 8) การผลิตบทเรียน e-Learning อยา่งง่าย 
 9) การสอนผา่นระบบ STOU e-Learning บน D4L+P 
 10) Communication Tools on the Internet for Distance Learning 
 11) การสอนผา่นระบบ STOU e-Learning บน D4L+P 
 12) Interactive teaching via Internet/satellite 
 13) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 14) ประชุมพฒันาระบบ STOU e-Learning ของมหาวิทยาลยั 
 15) การผลิตบทเรียนดว้ยโปรแกรม Captivate 
 16) การผลิตบทเรียน e-Learning อยา่งง่าย 
 17) การพฒันาระบบ Learning Object 

 
มสธ. / สทศ. 2.12.9-2 (1)  เอกสารสรุป
ขอ้มลูการฝึกอบรมการผลิตส่ือใหก้บั
อาจารย ์

2.12.9-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีกระบวนการอบรมด้านการผลิต
ส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารย์
และบุคลากร (ต่อ) 

2.2  สาํนกัวิชาการไดจ้ดัอบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือใหค้วามรู้และเพ่ิมทกัษะแก่
คณาจารย ์โดย 
 2.2.1  มกีารดาํเนินงานพฒันาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2552  ดงัน้ี 

 
 
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (2)  เอกสารสรุป
รายงานผลการดาํเนินงานของการพฒันา
คณาจารย ์ปีงบประมาณ 2552 ช่วง ต.ค. 
51 – ก.ย. 52 

   1) การประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือส่ิงพิมพชุ์ดวิชาระดบัปริญญาตรี มสธ. / สว. 2.12.9-2 (3)  เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิต 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ชุดวิชาระดบัปริญญาตรี 

   2)  การประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตและบริหาร  ชุดวิชาระดบั
บณัฑิตศึกษา 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (4)  เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตและ
บริหาร ชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา 

   3) การอบรมเชิงปฏิบติัการการเป็นบรรณาธิการชุดวิชา   มสธ. / สว. 2.12.9-2 (5)  เอกสารการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ป็ น
บรรณาธิการชุดวิชา   

   4)  การอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตร
วิทยากรสอนเสริมผา่นอินเตอร์เน็ต 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (6) เอกสารการ
อบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอน
ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรวิทยากรสอน
เสริมผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

2.12.9-2(2).pdf
file:///D:/กพร.3.1/หลักฐาน%20กพร.%203.1/เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานของการพัฒนาคณาจารย์%20ปีงบประมาณ%202553%2014052553_00000.pdf
file:///D:/กพร.3.1/หลักฐาน%20กพร.%203.1/เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานของการพัฒนาคณาจารย์%20ปีงบประมาณ%202553%2014052553_00000.pdf
2.12.9-2(3).pdf
2.12.9-2(4).pdf
2.12.9-2(5).pdf
2.12.9-2(6).pdf
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2. มีกระบวนการอบรมด้านการผลิต
ส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารย์
และบุคลากร (ต่อ) 

  5)  การอบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือ Multimedia เพ่ือการเรียนการสอน
และการบริการทางวิชาการ 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (7) เอกสารการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือ 
Multimedia เพ่ือการเรียนการสอนและ
การบริการทางวิชาการ 

   6)  การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง Design for Learning Portfolios (D4L+P) มสธ. / สว. 2.12.9-2 (8) เอกสารการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง Design for 
Learning Portfolios (D4L+P) 

   7)  การสมัมนาทางวิชาการสาํหรับอาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มสธ. / สว. 2.12.9-2 (9) เอกสารการ
สมัมนาทางวิชาการสาํหรับอาจารย์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

   8)  การอบรมทกัษะการใชภ้าษาจีนสาํหรับบุคลากร (อบรมทุกวนัองัคาร) 
จาํนวน  3  หลกัสูตร 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (10) เอกสารการ
อบรมทักษะการใช้ภาษาจีนสําหรับ
บุคลากร  

   9)  การอบรมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษสําหรับบุคลากร  จาํนวน  8  
หลกัสูตร 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (11) เอกสารการ
อบรมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับ
บุคลากร  จาํนวน  8  หลกัสูตร 

  2.2.2  มกีารดาํเนินงานพฒันาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2553  ดงัน้ี มสธ. / สว. 2.12.9-2 (12)  เอกสารสรุป
รายงานผลการดาํเนินงานของการพฒันา
คณาจารย ์ปีงบประมาณ 2553 ช่วง ต.ค. 
52 – มี.ค. 53 

2.12.9-2(7).pdf
2.12.9-2(8).pdf
2.12.9-2(9).pdf
2.12.9-2(10).pdf
2.12.9-2(11).pdf
2.12.9-2(12).pdf
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   1) การอบรมการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณาจารย์
สาํหรับการสอนปริญญาเอก 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (13)  เอกสารการ
อบรมการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของคณาจารยส์าํหรับการ
สอนปริญญาเอก 

   2) การประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือส่ิงพิมพชุ์ดวิชาระดบัปริญญาตรี มสธ. / สว. 2.12.9-2 (14)  เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพชุ์ดวิชาระดบัปริญญาตรี 

   3) การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการบริหารชุดวิชาระดับ
บณัฑิตศึกษา 

มสธ. / สว. 2.12.9-2 (15)  เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตและการ
บริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา 

   4) การอบรมเชิงปฏิบติัการการเป็นบรรณาธิการชุดวิชา มสธ. / สว. 2.12.9-2 (16) เอกสารการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ป็ น
บรรณาธิการชุดวิชา 

   5) การอบรมทกัษะการใชภ้าษาจีน มสธ. / สว. 2.12.9-2 (17) เอกสารการ
อบรมทกัษะการใชภ้าษาจีน 

   6)  การอบรมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ มสธ. / สว. 2.12.9-2 (18) เอกสารการ
อบรมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

2.12.9-2(13).pdf
2.12.9-2(14).pdf
2.12.9-2(15).pdf
2.12.9-2(16).pdf
2.12.9-2(17).pdf
2.12.9-2(18).pdf


106 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น เ ส ริ ม แ บ บ
เผชิญหน้าหรือการสอนเสริมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

มีกระบวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา้และการสอนเสริมผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
3.1   การสอนเสริมแบบเผชิญหนา้  ไดแ้ก่  การสอนเสริมประจาํภาคการศึกษา สอน

เสริมแบบเขม้ สอนเสริมโดยการนดัหมาย  สอนเสริมในเรือนจาํ 

 
มสธ./สบศ. 2.12.9-3(1)  ตารางการสอน
เสริมประจาํภาคการศึกษาท่ี 2/2552 

 3.2  การสอนเสริมผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ คือ การสอนเสริมผา่นอินเตอร์เน็ท มสธ./สบศ. 2.12.9-3(2)  ตารางการสอน
เสริมผา่นอินเตอร์เน็ท 

4.  มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง ศู น ย์บ ริ ก า ร
การศึกษาในระดบัภูมิภาค 

มีการกระจายศูนยบ์ริการการศึกษาในระดบัภูมิภาค  
โดยศูนยด์งักล่าวเป็นศูนยส์ําหรับการจดับริการการศึกษา การสอนเสริม และฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชา 

มสธ . /ส บศ.  2 . 12 . 9 -4 (1)    ร าย ช่ื อ
ศูนยบ์ริการการศึกษาประจาํภูมิภาค 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-4 (2) รายช่ือ
ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. 

5. มีการประเมินประสิทธิภาพของการ
จดัประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับชุด
วิชาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ 

5.1 มีคณะกรรมการดาํเนินงานจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ใหน้โยบาย
และแนวทางการจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

5.2 มีการประชุมร่วมกบัสาขาวิชา เพ่ือกาํหนดแผนการจดัอบรมในทุกภาคการศึกษา 

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (1)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข มสธ./สว. 2.12.9-1(5) 
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (2) แผนการจดั
อบรมประจาํภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/index.html
2.12.9-4(2).pdf
2.12.9-1(5).pdf
2.12.9-5(2).pdf


107 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการประเมินประสิทธิภาพของการ

จดัประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับชุด
วิชาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ (ต่อ) 

5.3  แจง้กาํหนดการเขา้อบรมให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 – 45 วนั ทาํให้นกัศึกษาสามารถเขา้อบรมไดไ้ม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 90 และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเขา้อบรมไดต้ามท่ีกาํหนดให้
ในคร้ังแรก สามารถเล่ือนช่วงการอบรมให้นกัศึกษาตามความจาํเป็น ยกเวน้ใน
บางชุดวิชาท่ีการจดัอบรมเพียงคร้ังเดียวในแต่ละภาคการศึกษา อนัเน่ืองมาจากมี
นกัศึกษาเรียนนอ้ย 

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (3) หนงัสือแจง้
กาํหนดการเขา้อบรมใหน้กัศึกษา 
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (4) หนงัสือเล่ือน
ช่วงการอบรม 
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (5) รายงานผล
จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้อบรมประจาํปี
การศึกษา 2552 

 5.4  เพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาในระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถทราบกาํหนดการเขา้อบรมไดล่้วงหนา้ 

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (6) Web Site ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ  สาํนกัวิชาการ  
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/ 
OaaOldPage/Professional/ 
Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/ 
Dept/Dept05/TrainingSchedule/ 
Search_train.asp 
 ไปท่ี 
-  ตรวจสอบกาํหนดวนัอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 

2.12.9-5(3).pdf
2.12.9-5(4).pdf
2.12.9-5(5).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/%0bOaaOldPage/Professional/%20Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/%0bDept/Dept05/TrainingSchedule/%0bSearch_train.asp
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5. มีการประเมินประสิทธิภาพของการ
จดัประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับชุด
วิชาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ (ต่อ) 

5.5 มีแผนการใชกิ้จกรรมทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเนน้ให้นักศึกษานาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามา
และสอบผา่นมาแลว้มาประยุกตใ์ชร้ะหว่างการอบรม ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมกลาง
และกิจกรรมกลางวิชาชีพ มีการประเมินผลการจดัอบรมทางดา้นผูส้อนและดา้น
กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมกลาง) ท่ีผูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาทาํในระหว่างการ
อบรม 

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (7) แผนการใช้
กิจกรรมกลาง และกิจกรรมวิชาชีพ 

 5.6 มีผลการประเมินกิจกรรมกลางดา้นการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ในปีการศึกษา 
2552 มีค่าเฉล่ีย = 4.16 อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าคะแนนในการประเมิน ดงัน้ี ตํ่า
กวา่ 1.50 = นอ้ยท่ีสุด, 1.50 – 2.49 = นอ้ย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 =มาก, 
และ 4.50 –ข้ึนไป = มากท่ีสุด 

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (8) ตวัอยา่ง
กิจกรรมกลาง  
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (9) สรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมกลาง 
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (10) แบบประเมิน
กิจกรรมกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12.9-5(7).pdf
2.12.9-5(8).pdf
2.12.9-5(9).pdf
2.12.9-5(10).pdf


109 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอน 

6.1 มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ คือ ประเมินกิจกรรมกลาง 

6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ และ
การสอนเสริมในภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และ 2/2552 ซ่ึงไดจ้ดัเก็บขอ้มูลระหว่าง
การจดักิจกรรมและกาํลงัจะไดด้าํเนินการแปรผลการประเมินต่อไป 

มสธ. / สว. 2.12.9-6 (1)  อา้งถึงเอกสาร 
2 . 12 . 9 -5( 9)   ส รุ ปผ ลก าร ปร ะ เ มิ น
กิจกรรมกลาง 
มสธ. / สว. 2.12.9-6 (2)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(10) 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6 (3)  สรุปผลการ
ประเมินภาพรวมความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการเขา้รับการฝึกปฏิบติั 
เสริมทกัษะ 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6 (4)  รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  (การ
สอนเสริมแบบเขม้) 

7.  มีการนําผลประเมินจากข้อ 6 ไป
ปรับปรุง / พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

          มีการนาํผลการประเมินชุดวิชา การประเมินกิจกรรมอบรมเขม้ และกิจกรรม
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มาใชใ้นการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของ
การปรับเน้ือหาชุดวิชาและกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
          ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 7 พบวา่ มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยน์าํ
ผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 79.7 

มสธ. 2.12.9-7 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. / 
สว. 2.2-7(1) รายงานวิจยัเร่ือง การ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 17 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัประจาํปีงบประมาณ 2552
ประเดน็ท่ี 7  

KPI_2.12.9/2.12.9-5(9).pdf
KPI_2.12.9/2.12.9-5(10).pdf
KPI_2.12.9/2.12.9-6(3).pdf
KPI_2.12.9/2.12.9-6(4).pdf
2.2-1(1)เล่มที่1.pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินงาน 

ไม่ครบ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

4 – 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

ครบทุกขอ้ 
 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7  ขอ้ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.10 คุณภาพของการวดัและประเมนิผล (สมศ. 6.12 และ ก.พ.ร. 3.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มี ก า ร กํา ห น ด ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง

กรรมการในการออกขอ้สอบ 
มีการกาํหนดกรอบคุณวุฒิของกรรมการในการออกขอ้สอบ โดยสาขาวิชากาํหนดผู ้
ออกขอ้สอบแต่ละหน่วยซ่ึงมีคุณวุฒิตรงกบัเน้ือหาและมีความเช่ียวชาญในเน้ือหา 
และจัดส่งรายช่ือกรรมการออกข้อสอบให้สํานักทะเบียนและวดัผลเพ่ือแต่งตั้ ง
กรรมการออกขอ้สอบเสนอสภาวิชาการอนุมติัต่อไป ในการออกขอ้สอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 1/2552 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  
 

มสธ. 2.12.10-1 (1)  คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกขอ้สอบเสนอสภา
วิชาการอนุมติั (เอกสารเป็นความลบั) 
มสธ. 2.12.10-1 (2)  มติสภาวิชาการคร้ัง
ประชุมท่ีมีการอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง
กรรมการออกขอ้สอบ 

2. มีกระบวนการวางแผนการจัดศูนย์
สอบ 

มีกระบวนการบริหารการจดัศูนยส์อบ โดยมีการวางแผนการจดัสอบ การประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสอบ การจัดปฐมนิเทศผู ้ประสานงานสอบของ
มหาวิทยาลยั การจดัปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบของสนามสอบทัว่ประเทศและมี
การจดัทาํแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบ  และมีการดาํเนินการสอบ  

มสธ. 2.12.10-2 (1)  แผนปฏิบติังานการ
จดัสอบ 
มสธ. 2.12.10-2 (2) กาํหนดการ
ปฏิบติังานสอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสนามสอบในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 สอบ
ซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2552  

มสธ. 2.12.10-2 (3)  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอาํนวยการสอบ 
มสธ. 2.12.10-2 (4) รายละเอียดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการจดัสอบ  
มสธ. 2.12.10-2 (5)  คาํสัง่แต่งตั้งผู ้
ประสานงานการสอบ 
มสธ. 2.12.10-2 (6)  บนัทึกขอเชิญเขา้
รับฟังการปฐมนิเทศการสอบ 
มสธ. 2.12.10-2 (7)  แนวทางการ
ปฐมนิเทศการสอบ 

3. มีเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผูคุ้มสอบทั้ งเจา้หน้าท่ีหลกั 
และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย 

มีเกณฑก์ารกาํหนดคุณสมบติัของอาจารยคุ์มสอบ     ทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ี
ผูช่้วย โดยมีการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งบุคลากรดาํเนินการสอบของสนามสอบในการ
สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 2/2552  

มสธ. 2.12.10-3 (1)  เกณฑก์ารกาํหนด
คุณสมบติัของอาจารยคุ์มสอบ ทั้ง
เจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย 
มสธ. 2.12.10-3 (2) คาํสัง่แต่งตั้ง
บุคลากรดาํเนินการสอบของสนามสอบ 

4.  มีการประเมินอตัราการทุจริตในการ
สอบ 

มีการประเมินอตัราการทุจริตในการสอบ ของการจัดสอบในการสอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 1/2552 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  

มสธ. 2.12.10-4 (1) ผลการประเมิน
อตัราการทุจริตในการสอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการรายงานผลการดาํเนินงานดา้น

การวัดและประเมินผลในทุกชุด
รายวิชาท่ีมีการสอบ 

มีการรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดวิชาท่ีมีการสอบ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  มีคณะกรรมการตดัสินผลสอบ  มีการจดัทาํ
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้สอบให้กบัคณะกรรมการตดัสินผลสอบ กาํหนดแผนการ
ปฏิบติังานตรวจขอ้สอบ การดาํเนินการประมวลผลสอบ และการแจง้ผลการสอบ  ในการ
สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 2/2552  

มสธ. 2.12.10-5 (1)  คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ (เอกสาร
ลบั) 
มสธ. 2.12.10-5 (2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการตดัสินผลการสอบ 
มสธ. 2.12.10-5 (3)  แผนปฏิบติังานการ
ประมวลผลการสอบ 
มสธ. 2.12.10-5 (4) ใบแจง้ผลการสอบ 
มสธ. 2.12.10-5 (5)  ผลการวิเคราะห์
คุณภาพขอ้สอบเพ่ือประกอบการตดัสิน
ผลสอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการนําผลในข้อ 5  มาพิจารณา
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผล 

มีการนาํผลในขอ้ 5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
1.  มีการปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผล เพ่ือการจดัสอบตามความพร้อมของ

นกัศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์ (walk in exam)  
2.  การนําระบบ e-Learning มาใช้ในการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ

นกัศึกษาทางดา้นภาษา คณิตศาสตร์ และความคิดวิเคราะห์ 
3.  มีผลการวิเคราะห์ขอ้สอบในการสอบแต่ละคร้ัง และมีการปรับปรุงคุณภาพ

ขอ้สอบตามผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
4.  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสําหรับอาจารย์

สาขาวิชา 
5.  มีการจดัสัมมนาอาจารยป์ระจาํสาํนกัทะเบียนและวดัผลเก่ียวกบัการรายงานผล

การวิเคราะห์ขอ้สอบต่อคณะกรรมการตดัสินผลสอบและต่อสาขาวิชา 

มสธ. 2.12.10-6 (1)  การจดัสอบตาม
ความพร้อมของนกัศึกษาดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
มสธ. 2.12.10-6 (2)  การทดสอบ
ความสามารถ พ้ืนฐานของนกัศึกษาผา่น
เวบ็ไซต ์
มสธ. 2.12.10-6 (3)  รายงานผลการ
วิเคราะห์ ขอ้สอบ 
มสธ. 2.12.10-6 (4) การจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบ 
มสธ. 2.12.10-6 (5)  การจดัสมัมนา
อาจารยป์ระจาํสาํนกัฯ 

7. มีการประเมินคุณภาพของขอ้สอบใน
คลังข้อสอบ เพ่ือคัดเลือกข้อสอบ
สาํหรับใชใ้นการสอบ 

มีการประเมินคุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ  (ค่าความยาก และค่าอาํนาจ
จาํแนก) ของขอ้สอบทุกชุดวิชาในคลงัขอ้สอบเพ่ือสุ่มขอ้สอบนาํมาใชใ้นการสอบ
ไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 2/2552 

มสธ. 2.12.10-7 (1)  รายช่ือชุดวิชาท่ี
นาํเขา้คลงัขอ้สอบ 
มสธ. 2.12.10-7 (2)  เกณฑก์ารสุ่ม
ขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ 
มสธ. 2.12.10-7 (3)  รายงานการประเมิน
คุณภาพ(ค่าความยาก และค่าอาํนาจ
จาํแนก)  ของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินงาน 

ไม่ครบ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

4 – 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินงาน 

ครบทุกขอ้ 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1  มกีารจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของ

นกัศึกษาปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัไดมี้การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาปีท่ี  1 ดงัน้ี 
1. สํานักบริการการศึกษาไดจ้ดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา 

2552  โดยกาํหนดจดัปฐมนิเทศสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาในภูมิภาคเม่ือ
วนัท่ี  12  กรกฎาคม  2552  และสําหรับนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม  2552  และในการดาํเนินการดงักล่าว
ไดมี้การออกแบบสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาในการปฐมนิเทศ ซ่ึง
ในแบบสํารวจท่ีให้นักศึกษาตอบไดส้ํารวจความตอ้งการการบริการของ
นกัศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
- ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นวิชาการ 
- ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ นอกจากวิชาการ 
- แหล่งขอ้มลูข่าวสาร 
- ทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 
- ทุนการศึกษา มสธ. 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หอ้งสมุด 
- บริการจดัหางาน   

 
มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1)  แบบประเมินผล
การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปี
การศึกษา 2552 

 
       

 
 

3.1-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของ

นกัศึกษาปีท่ี 1  (ต่อ) 
- บริการพฒันาวิชาชีพ 
- อ่ืน ๆ ซ่ึงใหน้กัศึกษาระบุ 

ซ่ึงจากการสรุปผลจากแบบสาํรวจพบวา่นกัศึกษามีความตอ้งการในบริการ   
ต่าง ๆ มากตามลาํดบั คือ 
  ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นวิชาการร้อยละ  74.3 
  แหล่งขอ้มูลข่าวสารร้อยละ  63.4 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 35.9 
  ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ  นอกจากวิชาการร้อยละ 35.2 
  หอ้งสมุดร้อยละ  25.8 
  บริการพฒันาวิชาชีพร้อยละ 23.1 
  บริการจดัหางานร้อยละ 20.2 
  ทุนการศึกษา มสธ. ร้อยะ 16.6 
  ทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาร้อยละ 11.4 
  อ่ืน ๆ ร้อยละ 5.4 

 
 
มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2)  สรุปผลการจดั
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปี
การศึกษา 2552 
 

 2.  สํานกัทะเบียนและวดัผลซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการดา้น
ทะเบียนนักศึกษาไดมี้การสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีรับบริการ
งานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือท่ีจะได้นํา
ขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยมีการสาํรวจความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีรับบริการจาํนวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
2.1  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นทะเบียน 

นกัศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง ณ ท่ีทาํการ มสธ. 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (3)  ผลสาํรวจความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นงาน
ทะเบียนนกัศึกษา 
มสธ. / สทว. 3.1-1 (4)  ผลสาํรวจความ
พึงพอใจใหข้อ้มูลข่าวสาร SMS 
 
 

3.1-1(2).pdf
3.1-1(3).doc
3.1-1(4).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของ

นกัศึกษาปีท่ี 1  (ต่อ) 
2.2  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 

SMS 
2.3  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร

ผา่นเวบ็ไซต ์
2.4  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร

ผา่น E-mail และ Webboard 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (5)  ผลสาํรวจความ
พึงพอใจผา่นเวบ็ไซต ์
 
มสธ. / สทว. 3.1-1 (6)  ผลสาํรวจความ
พึงพอใจผา่น e-mail และ webboard 

  3. สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษาไดมี้การสาํรวจความตอ้งการการใชส่ื้อการศึกษา
ของนกัศึกษา มสธ.จากนกัศึกษาท่ีเขา้สอบไล่ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1/2552  
ในวนัท่ี 24-25  ตุลาคม  2552 ทุกสนามสอบทัว่ประเทศ  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
สนามสอบละ 100 คน  จาํนวน 150 สนามสอบ  รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
15,000 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 73.4 ของจาํนวนท่ีจดัส่งไป 

มสธ. / สทศ. 3.1-1 (7)  เอกสารรายงาน
การวิจยั “ความตอ้งการการใช้
ส่ือการศึกษาของนกัศึกษา มสธ.” 

2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัมีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา  ดงัน้ี 

1. สํานักบริการการศึกษาซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการจัดส่ง
เอกสารการสอนและวสัดุการศึกษาใหก้บันกัศึกษาไดอ้าํนวยความสะดวก
ใหก้บันกัศึกษาท่ีจะตอ้งทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชาส่งอาจารยผ์ูส้อน  โดยได้
เพ่ิมช่องทางการส่งเอกสารการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชาให้กบันกัศึกษา
ดว้ยการให้บริการนาํเอกสารดงักล่าวข้ึนไวบ้น website ของมหาวิทยาลยั
เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถ download ไปใชไ้ดด้ว้ยตนเอง  โดยในปีการศึกษา  
2552  ไดน้าํกิจกรรมประจาํชุดวิชาข้ึน web จาํนวน 355  ชุดวิชา  แยกเป็น
กิจกรรมประจาํชุดวิชาของภาคการศึกษาท่ี 1/2552   

 
 
มสธ./สบศ. 3.1-2(1)  
http://www.stou.ac.th ระบบสารสนเทศ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  กิจกรรม
ประจาํชุดวิชา 
มสธ./สบศ 3.1-2(2)  รายช่ือกิจกรรม
ประจาํชุดวิชา  ประจาํภาคการศึกษา 

3.1-1(5).doc
3.1-1(6).doc
3.1-1(7).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
3.1-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

จาํนวน  111  ชุดวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2552  จาํนวน 126 ชุดวิชา และภาค
การศึกษาพิเศษ /2552  จาํนวน  118  ชุดวิชา 

 

2.   สํานกัทะเบียนและวดัผลมีโครงการทดสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการเรียนของนกัศึกษาในระบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียน 3 ดา้น คือ ดา้น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความคิดวิเคราะห์  

มสธ. / สทว. 3.1-2 (3) รายงานผล
โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานทางการเรียนของนกัศึกษา  

 3.  สาํนกับณัฑิตศึกษา ไดด้าํเนินการนาํแผนกิจกรรมการศึกษาระดบัปริญญาโท
ลงในเวบ็ไซตส์ารสนเทศบณัฑิตศึกษา  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถ Download 
แผนกิจกรรมการศึกษาก่อนดาํเนินกิจกรรมการศึกษา เพ่ือจะไดท้ราบถึง
รายละเอียดต่าง ๆ  ได้แก่ โครงสร้างเน้ือหาชุดวิชา การเตรียมตัวของ
นักศึกษา การดําเนินการงานท่ีกําหนดให้ทํา  การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลงาน การประเมินผลการศึกษา การสมัมนาเสริม ตารางการศึกษา
ชุดวิชา ตารางการศึกษาประจาํสัปดาห์ และประเด็นหัวขอ้การทาํรายงาน
ดงักล่าวไดท่ี้ Website  http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy 

มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (4)  หนา้เวบ็ไซต์
สาํหรับ Download แผนกิจกรรม
การศึกษา 
มสธ. / สบฑ. 3.1 -2 (5)  บนัทึกแจง้
สาขาวิชาหลงัจากลงแผนกิจกรรม
เรียบร้อยแลว้ 

 4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจดับริการห้องสมุดในดา้นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  บุคลากรให้บริการ  อาคาร  สถานท่ี  
บรรยากาศ  และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงและใชบ้ริการหอ้งสมุด
ทั้งโดยบุคคลและทางออนไลน ์
 

มสธ. / สบ. 3.1-2 (5)  สถานท่ีจริง  และ
เวบ็ไชตข์องหอ้งสมุดท่ี 
http://libray.stou.ac.th 

 

3.1-2(3).ppt
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy
3.1-2(4).pdf
3.1-2(5).pdf
http://libray.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

5. สาขารัฐศาสตร์มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ดงัน้ี 

 

5.1  สาขาวิชามีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริการทางวิชาการแก่สงัคม        
 โดยการจัด รายการวิทยุ “รัฐศาสตร์เพ่ือประชาชน”  ออกอากาศทุก      
วนัจนัทร์  เวลา 16.00-17.00 น. 

5.2  สาขาวิชามีการจดัทาํ e-learning  ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบนั 
 5.3  สาขาวิชามีการจัดทําคําแนะนําต่าง ๆ  ในการตอบข้อสอบอัตนัย

เผยแพร่แก่นักศึกษาทางเว็บไซต์  อาทิ  คาํแนะนําการตอบข้อสอบ
อตันยั  คาํแนะนาํในการศึกษาและเตรียมตวัสอบชุดวิชาความสัมพนัธ์
ระหว่างไทยกบัต่างประเทศ  เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชาสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองไทย 

5.4  สาขาวิชามีการจดัทาํ Web Casting ชุดวิชาต่าง ๆ อาทิ  ชุดวิชาสถาบนั
และกระบวนการทางการเมืองไทย  ชุดวิชาปรัชญาการเมือง  ชุดวิชา
หลกัและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

มสธ. / รศ 3.1-2 (6)  CD รายการ
รัฐศาสตร์เพ่ือประชาชน และ 
ตารางออกอากาศ 
มสธ. / รศ 3.1-2 (7) e-learning ชุดวิชา
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบนั 
มสธ. / รศ 3.1-2 (8)  เอกสารแนะนาํการ
ตอบขอ้สอบอตันยั  เอกสารโสตทศันท่ี์
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์
มสธ. / รศ 3.1-2 (9)  เอกสารตาราง
ออกอากาศรายการ Web Casting ชุดวิชา
ต่าง ๆ 

  6.  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจดัทาํ website  ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชาฯ 

มสธ. / มศ. 3.1-2 (10)  การดาํเนินการ
โครงการพฒันาสมรรถะผูน้าํครอบครัว 
www.familyleader.or.th 
 

 
 
 

3.1-2(6)
3.1-2(7).pdf
3.1-2(8).pdf
3.1-2(9).pdf
http://www.familyleader.or.th/
http://www.familyleader.or.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

7.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา ดงัน้ี 
 7.1  มีการจดัทาํ website ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ

แก่นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ช่ือ “การสร้างเสริมสุขภาพบนเวป็
ไซต ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” 

มสธ. / พศ. 3.1-2 (11) 
http://www.stouhealth.org 
 

 7.2  จดัทาํ web casting เพ่ือนาํเสนอขอ้มลูความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการสร้างสรรค์สังคมโดย คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษา 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของ มสธ เป็นการใหค้ณาจารย ์นกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า ใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ 
ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ออกอากาศ
สดทุกวนัองัคารสปัดาห์แรกของเดือน เวลา 11.00 – 12.00 น. 

7.3   มีการ Upload คู่มือการฝึกปฏิบติัการพยาบาลชุดวิชาต่าง ๆ ข้ึนบน  
home page ของสาขาวิชา เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหน้กัศึกษาเขา้มา
เปิดดูล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบติัการพยาบาล 
ก่อนไดรั้บคู่มือท่ีทางสาํนกับริการการศึกษา มสธ. จดัส่งไปให ้

มสธ. / พศ. 3.1-2 (12) 
http://www.stou.ac.th/ (Banner : Live  
Board Web casting)  
มสธ. / พศ. 3.1-2 (13)  ตารางการ
ออกอากาศทาง web casting ของ
คณาจารย ์ บณัฑิต และนกัศึกษา 
 
มสธ. / พศ. 3.1-2 (14)   
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/ho
me/ 

 8.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีมีการทาํ Web เก่ียวกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม   ดงัน้ี 
8.1 โครงการเวบ็ไซตบ์ริการวิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  

     (รศ.ดร.จุไร  ทพัวงษ ์

 
 
มสธ. / ศศ.  3.1-2 (15)  โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552  ท่ีมีการทาํ Web  

 

http://www.stouhealth.org/
http://www.stouhealth.org/
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
http://www.stou.ac.th/
3.1-2(13).pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/home/
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/home/
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/home/
3.1-2(15).mht
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

8.2.  การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ใน
หลกัสูตรการวิเคราะห์โครงการภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน  

        (รศ.ดร.จุไร  ทพัวงษ)์ 

 

 8.3   การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ e-learning ในการบริการวิชาการชุดวิชา  
           60340 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

  (รศ.สุนีย ์ ศีลพิพฒัน์) 
8.4   การบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ e-learning      ชุด

วิชาทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(รศ.ดร.กาญจนี  กงัวานพรศิริ) 

 

 นอกจากน้ียงัไดมี้การการทาํ Web Casting, e-learning (online) หรือ download  
คู่มือฝึกปฏิบติั   

มสธ. / ศศ.  3.1-2 (16)  CD Web 
Casting 
มสธ. / ศศ.  3.1-2 (17)  e-learning 
(online) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ  พร้อมคู่มือฝึกปฏิบติั 

 9.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ดงัน้ี 
9.1  มีการทาํ Web ศูนยบ์ริการวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

 
 
มสธ. / วท.3.1-2 (18)  
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main
/web-stac-sc/intro.html 

 
 

3.1-2(16).pdf
3.1-2(17).mht
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main/web-stac-sc/intro.html
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main/web-stac-sc/intro.html
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main/web-stac-sc/intro.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

 9.2  มีการประชาสมัพนัธ์กาํหนดการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาต่างๆ และ
การประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะฯ 
ทุกภาคการศึกษา บนเวบ็ไซตข์องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มสธ. / วท.3.1-2 (19)  
http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/ 
หวัขอ้ “กาํหนดการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะ” 

 10. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มี Web site ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบับริการทางวิชาการแก่
สังคม  เช่น  โครงการ 2 ทศวรรษสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับใช้สังคม 
กระดานสนทนา  โครงการศูนยสุ์โขทยั อีกทั้งมีการทาํชุดวิชา e-leaning เช่น    
ชุดวิชา 14111  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 11201  คณิตศาสตร์
สาํหรับสงัคมศาสตร์ เป็นตน้ 

มสธ. / ศป. 3.1-2 (20) 
http://www.stou.ac.th/school/sla/home 
 

 11.สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาดว้ยตนเอง  ดงัน้ี 
- รายการโทรทศัน ์จาํนวน 9 รายการ 
- รายการวิทยกุระจายเสียง จาํนวน 5 ชุดวิชา 
- ส่ือวีซีดี  จาํนวน 9 ชุดวิชา 
- ส่ือซีดีเสียง  จาํนวน 20 ชุดวิชา 
- ส่ือสอนเสริมทางไกลผา่นดาวเทียม และ e-tutorial จาํนวน 12 ชุดวิชา 
- VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน จาํนวน 4 ชุดวิชา 
- ส่ือ e-Learning ระดบัปริญญาตรี 17 ชุดวิชา  ระดบัปริญโท 28 ชุดวิชา  
  และระดบัปริญญาเอก 2 ชุดวิชา 

 

 
 
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (21)  เอกสารรายงาน
การผลิตส่ือการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 
1/2552  และ 2/2552 
 
 
 
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (22) 
http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse   

 

http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/
http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/
http://www.stou.ac.th/school/sla/home
http://www.stou.ac.th/school/sla/home
3.1-2(21)1-52.pdf
3.1-2(21)2-52.pdf
http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse
http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

- ฝึกอบรม STOU e-learning หลกัสูตร ATutor 1.5.4  จาํนวน 4 คร้ัง  
นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 227 คน  และหลักสูตร D4L+P 
จาํนวน 6 คร้ัง  มีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 160 คน 

- จดัทาํคาํแนะนาํโปรแกรม D4L+P ในระบบ e-learning ใหแ้ก่นกัศึกษาไวท่ี้
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  และสามารถ download คาํแนะนาํไปศึกษาได ้

- ไดน้าํรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ท่ีออกอากาศไปแลว้มา
ใหบ้ริการแก่นกัศึกษา  โดยนกัศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการต่าง 
ๆ ยอ้นหลงัไดใ้นรูปแบบ VCD on Demand  จาํนวน 2,564 รายการ และ 
Audio on Demand จาํนวน 5,489  รายการ  ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (23)  เอกสารสรุป
การฝึกอบรมดา้น e-learning ให้
นกัศึกษา 
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (24) 
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruc
tion  
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (25) 
http://ctestream02.stou.ac.th/ 
 

3.  มี ก า ร จัด บ ริ ก า ร ด้า น ก า ย ภ า พ ท่ี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัไดจ้ัดให้มีบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
ดงัน้ี 

1. มีสถานท่ีพักสําหรับนักศึกษา ท่ีมาทํา กิจกรรมการเ รียนการสอน                  
ณ ท่ีทําการของมหาวิทยาลัย  เช่น  กิจกรรมการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ  กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะชุดวิชา  กิจกรรม
สัมมนาเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต สถานท่ีดังกล่าวประกอบด้วย 
อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2  อาคารพิทยพฒัน์  และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ทั้งน้ี  ตวัอาคารสถานท่ี  หอ้งพกั ตลอดจนระบบการใหบ้ริการของ
สถานท่ีมีมาตรฐานการใหบ้ริการอยา่งดี 

 
 

 
 
มสธ.3.1-3 (1) 
หลกัฐานการตรวจสภาพจริง  ณ  ท่ีทาํ
การ มสธ. 
 

 

3.1-2(23).pdf
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruction
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruction
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruction
http://ctestream02.stou.ac.th/
http://ctestream02.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มี ก า ร จัด บ ริ ก า ร ด้า น ก า ย ภ า พ ท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
(ต่อ) 

2.  มีหอ้งประชุมสมัมนาสาํหรับรองรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ี
ระบุในขอ้  1  ซ่ึงไดม้าตรฐานมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอย่างครบครัน  อาทิ  
โต๊ะ  เกา้อ้ี  เคร่ืองปรับอากาศ  อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  คอมพิวเตอร์ 

3.   มีหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการหนงัสือ  ตาํรา  ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ตลอดจนระบบการ
สืบคน้สารสนเทศท่ีทนัสมยัไวบ้ริการนกัศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี  ปริญญา
โท  และปริญญาเอก 

 

 4.   มีสถานท่ีจําหน่ายอาหารแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและนักศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอาหารและราคา 

 

 5.   มีการจดับริการดูแลสุขภาพอนามยัทั้งแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานและนกัศึกษา
โดยจดัให้มีห้องพยาบาล  โดยมีพยาบาลประจาํการและแพทยต์รวจรักษา
ตามเวลาท่ีกาํหนด  ตลอดจนการใหบ้ริการยารักษาโรค 

 

 6.   มีสถานท่ีออกกาํลงักายบริการสาํหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังาน นกัศึกษา และ
บุคคลภายนอกซ่ึงดาํเนินการโดยสโมสรมหาวิทยาลยัสุโขทยั- 

 ธรรมาธิราช 

 

 7.   มีการจดัสภาพแวดลอ้มและภูมิทศันข์องมหาวิทยาลยัท่ีสวยงามร่มร่ืนเหมาะ
แก่การเขา้มาเยี่ยมชมพกัผ่อน  และนกัศึกษาหาความรู้ (อุทยานการศึกษา
รัชมงัคลาภิเษก) 
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4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัไดจ้ดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา  ดงัน้ี 
1.  สาํนกับริการการศึกษาซ่ึงรับผิดชอบการใหบ้ริการแนะแนวแก่นกัศึกษาไดมี้

กิจกรรมติดตามการเรียนและให้คาํปรึกษา  โดยจดัทาํเป็นโครงการติดตาม
การเรียนและให้คาํปรึกษาเป็นโครงการท่ีฝ่ายแนะแนวการศึกษาจดัทาํข้ึน
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มออกกลางคนัสูง  ให้เขา้ใจระบบการ
เรียนการสอนทางไกลและสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองอย่างมีความสุข และ
สาํเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษา    ใน
โครงการแต่ละคนจะมีนักแนะแนวการศึกษาทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ประจาํตวัคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือในกรณีเกิดปัญหาระหว่างเรียน  นัก
แนะแนวการศึกษาทุกคนจะให้บริการในเชิงรุก โดยโครงการติดตามการ
เรียน  ให้คาํปรึกษา ข้อมูลข่าวสารถึงนักศึกษาอย่างใกลชิ้ด รวมทั้ งเป็น
ตวัแทนนกัศึกษาประสานงานกบัหน่วยงาน  อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยั  โดยใช้
เทคโนโลยีสนบัสนุนการใหบ้ริการ  ประกอบดว้ย 
  โทรศพัท/์จดหมาย 
  E-mail : co.esoffice@stou.ac.th 
  Web board  กระดานสนทนา “คุยกบันกัแนะแนว” 

          http://www.stou.ac.th/forum/display_topics.asp?forumlD=20 
  เวบ็ไวต ์หนา้ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และโครงการติดตามการเรียน 

        และใหค้าํปรึกษา    
        http://www.stou.ac.th/Office/Oes/OesPage/Guide/e_counselor/index.thml 

 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (1)  ตวัอยา่งจดหมาย
เชิญนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการติดตาม
การเรียนและใหค้าํปรึกษา 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (2)  ตวัอยา่งแบบ
ตอบรับเขา้ร่วมโครงการติดตามการ
เรียนและใหค้าํปรึกษา 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3)  ตวัอยา่งแบบจด
บนัทึกการใหค้าํปรึกษาตามโครงการ
ติดตามการเรียนและใหค้าํปรึกษา 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4)  ตวัอยา่งหนา้
เอกสารโครงการติดตามการเรียนและให้
คาํปรึกษาบนเวบ็ไซต ์
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (5)  สถิติแสดง
รายการติดต่อนกัศึกษาตามโครงการ
ติดตามการเรียนและใหค้าํปรึกษาทาง
โทรศพัท ์

mailto:co.esoffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/forum/display_topics.asp?forumlD=20
3.1-4(1).pdf
3.1-4(2).pdf
3.1-4(3).pdf
3.1-4(4).pdf
3.1-4(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
  

 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (6)  ตวัอยา่ง e-mail 
ถึงนกัศึกษาเป็นรายบุคคล/e-mail ตอบ
รับของ นกัศึกษา     
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (7)  สถิติแสดง
เป้าหมายและผลการดาํเนินงานการส่ง 
e-mail ถึงนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (8)  ตวัอยา่งการตอบ
ปัญหาผา่นทาง : e-mail : 
co.esoffice@stou.ac.th 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (9)  สถิติการตอบ
ปัญหานกัศึกษาผา่นทาง email: 
co.esoffice@stou.ac.th 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (10) ตวัอยา่งหนา้
กระดานสนทนา “คุยกบันกัแนะแนว” 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (11)  สถิติการตอบ
ปัญหานกัศึกษาผา่นทางกระดานสนทนา 
“คุยกบันกัแนะแนว 

 
 
 

3.1-4(6).pdf
3.1-4(7).pdf
3.1-4(8).pdf
mailto:co.esoffice@stou.ac.th
3.1-4(9).pdf
mailto:co.esoffice@stou.ac.th
3.1-4(10).pdf
3.1-4(11).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
2.    สํานักทะเบียนและวดัผลมีการจดับริการให้คาํปรึกษาดา้นงานทะเบียน

นักศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ผู ้เ รียน โดยมีการให้บริการ
คาํปรึกษาทางจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร กระดานสนทนา อีเมล ์และจดั
สถานท่ีให้บริการนักศึกษาท่ีมาติดต่อด้วยตนเอง ณ ท่ีทําการของ
มหาวิทยาลยัไวท่ี้หอ้งประชาสมัพนัธ์ส่วนหนา้ อาคารบริการ 1 ชั้น 2 โดย
ให้บริการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และ
บริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาดา้นงานทะเบียนนกัศึกษา เป็นตน้ 

มสธ. / สทว. 3.1-4 (12)  สถานท่ีจดั
ใหบ้ริการนกัศึกษา ณ หอ้ง
ประชาสมัพนัธ์ส่วนหนา้   อาคารบริการ 
1 ชั้น 2  
ภาพถ่ายสถานท่ีใหบ้ริการนกัศึกษา 

 3.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1  การจดัตอบปัญหาของนกัศึกษาทางโทรศพัท ์

 

 
มสธ. / รศ. 3.1-4 (13)  สถิติการใช้
โทรศพัทติ์ดต่อกบันกัศึกษา 

 3.2  การจดัตอบปัญหาของนกัศึกษาทางโทรสาร 
 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (14)  สาํเนาการตอบ
จดหมายนกัศึกษาทางโทรสาร 

 3.3  การจดัตอบปัญหาของนกัศึกษาทางจดหมาย 
 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (15)  สาํเนาจดหมาย
ตอบปัญหานกัศึกษาทางไปรษณีย ์

 3.4  การใหน้กัศึกษามาพบปะคณาจารยท่ี์สาขาฯ  โดยการกาํหนด 
 ตารางเวลาท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านสะดวกท่ีจะใหน้กัศึกษามาพบหรือ 
 ติดต่อสอบถามทางโทรศพัท ์

มสธ. / รศ. 3.1-4 (16)  ตารางเวลาท่ี
อาจารยก์าํหนดใหน้กัศึกษามาพบปะ
คณาจารย ์

 
 
 
 

3.1-4(12)
3.1-4(13).pdf
3.1-4(14).pdf
3.1-4(15).pdf
3.1-4(16).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
3.5  การจดัตอบปัญหาต่าง ๆ แก่นกัศึกษาทาง Web Board, e-mail 
 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (17)  สาํเนาเอกสาร
การตอบปัญหาแก่นักศึกษาทาง Web 
Board, e-mail 

 4.  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจดับริการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาผ่าน
ช่องทางตอบจดหมาย  และมีการจดักิจกรรมติดตามการเรียนการสอน  โดย
จดัแนะแนวการศึกษาชุดวิชาการพฒันาท่ีอยู่อาศยัสาํหรับนกัศึกษา   ท่ีสอบ
ไม่ผา่นมาแลว้จาํนวน 2-3 คร้ัง 

มสธ. / มศ. 3.1-4 (18)  ตอบจดหมายให้
คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา ช่วงเดือน ส.ค. 52 
- เม.ย. 53 จาํนวน 9 ราย 

  มสธ. / มศ. 3.1-4 (19)  รายช่ือนกัศึกษา
ท่ีมาเขา้รับการแนะแนวการศึกษาชุดวิชา
พฒันาท่ีอยูอ่าศยัวนัท่ี  4  ม.ค. 53 
จาํนวน 10 ราย 

 5.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาและศิษย์
เก่า หลายช่องทาง ได้แก่ กระดานสนทนาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
โทรศพัท ์ E – mail จดหมาย  

มสธ. / พศ. 3.1-4 (20) ตวัอยา่ง Print out 
การตอบปัญหาท่ีนกัศึกษา และศิษยเ์ก่า
ถามเขา้มาทางกระดานสนทนา 
มสธ. / พศ. 3.1-4 (21) ตวัอยา่ง e – mail 
ท่ีนกัศึกษาเขียนมาปรึกษาอาจารย ์

 
 
 
 
 

3.1-4(17).pdf
3.1-4(18).pdf
3.1-4(19).pdf
3.1-4(20).pdf
3.1-4(21).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการให้บริการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมี

คณาจารย์อยู่เวรเพ่ือตอบปัญหาแก่นักศึกษาทุกวนัเวลาราชการ  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย  พบปะ Web board       
e-mail  ของสาขาวิชา 

มสธ. / ศศ.  3.1-4 (22)  สมุดรายละเอียด
การปฏิบติังานตอบคาํถามนกัศึกษา
ประจาํสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มสธ. / ศศ. 3.1-4 (23)  ตารางลงนาม
ปฏิบติังานเพ่ือตอบคาํถามนกัศึกษา 

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการให้บริการให้คาํปรึกษาแก่
นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย  
พบปะ Webboard  e-mail 

มสธ. / วท. 3.1-4 (24)  กระดานสนทนา
กลาง 
http://www.stou.ac.th/forum/display_fo
rum_topics.asp?ForumID=16 

  มสธ. / วท.3.1-4 (25) 
                   96102 ท่ี 
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board
96102   
มสธ./วท.3.1-4 (26)  แบบฟอร์มตอบ
ปัญหานกัศึกษาประจาํวนั 

 8. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีบริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาหลายช่องทาง  เช่น 
โทรศพัท์  โทรสาร  จดหมาย กระดานสนทนา  e-mail และสาขาฯมีการ
จดัเวรคณาจารยต์อบปัญหาและใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 

มสธ./ศป. 3.1-4 (27)  Web site ของ
สาขา  http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/  

มสธ./ศป. 3.1-4 (28)  ใบลงช่ือเวรแนะ
แนวนกัศึกษา 

 
 

3.1-4(22).pdf
3.1-4(23).pdf
3.1-4(24).doc
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board96102
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board96102
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board96102
3.1-4(26).doc
http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/
http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/
3.1-4(28).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.   มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่
นกัศึกษา  (ต่อ) 

9.  ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลา  มีการให้บริการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา
เก่ียวกบัระบบการเรียนการสอนของ มสธ.  ผ่านช่องทางโทรศพัท,์ Web 
board  ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.  และดว้ยตนเอง  ณ  ศูนยว์ิทยพฒันา  และ
หน่วยบริการเคล่ือนท่ี  โดยมีผลการดําเนินงานในการให้บริการแก่
นกัศึกษา  จาํนวน 1,628  ราย 

มสธ. / ศวน. 3.1-4 (29)  บนัทึกรายงาน
ผลการใหบ้ริการการศึกษา 
มสธ. / ศวน. 3.1-4 (30)  Web board  
ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลา 

 10.  สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษามีการใหบ้ริการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา โดย
จดัการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  ไดจ้ัดระบบการให้คาํปรึกษา
แนะนําแก่นักศึกษาเก่ียวกับการศึกษาในรูปแบบ e-Learning  ทั้ งใน
รูปแบบของโทรศพัท ์e-Mail และ Web board 

มสธ. / สทศ. 3.1-4 (31)  ใหค้าํปรึกษา
แนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาแบบ  
e-Learning ทางโทรศพัท ์ 
0 2504 7415-18 และ 
e-Learning@stou.ac.th 
มสธ. / สทศ. 3.1-4 (32)  จดับริการถาม-
ตอบปัญหาทาง Webboard  
http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/ 

 
 
 

 
 
 
 

3.1-4(29).pdf
3.1-4(30).pdf
http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/
http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/
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5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท่ี เ ป็ น

ประโยชนต่์อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
1.  สํานักบริการการศึกษาได้บริการข้อมูลข่าวสารเร่ืองการกู้ยืมทุนเพ่ือ

การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองทุนกู้ยืม กยศ. ของรัฐบาล ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดย ไดน้าํขอ้มูลรายละเอียดเร่ืองทุนและ
การกูย้ืม  ตลอดจนใบสมคัรข้ึน Website ของมหาวิทยาลยัเพ่ือให ้
นกัศึกษาสามารถรับข่าวสารขอ้มลูไดด้ว้ยตนเองอยา่งรวดเร็ว 

2.   สํานกัทะเบียนและวดัผลมีการให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการรับสมคัร
นักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่สังคมใน
หลกัสูตร  ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ข่าว มสธ. รายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั และ  
SMS เป็นตน้ 

มสธ. / สบศ. 3.1-5 (1) 
http://www.stou.ac.th  
สํานักบริการการศึกษา ฝ่ายแนะแนว
การศึกษา  ทุนการศึกษา 
 
มสธ. / สทว 3.1-5 (2)  ตวัอยา่งการ
ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารผา่นช่องทาง 
ต่าง ๆ  
มสธ. / สทว. 3.1-5 (3)  ข่าว มสธ.  ม.ค.-
มี.ค.53  รายการวิทยบุนอินเทอร์เน็ต.doc 
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore 
 

 3.  สาํนกับรรณสารสนเทศมีการจดัทาํขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ
หอ้งสมุด  เช่น 
-  เร่ืองบริการของห้องสมุด  เช่น  รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

ประเภทต่าง ๆ  ช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด         
คู่มือการคน้ควา้หอ้งสมุด  แบบฟอร์มการใชบ้ริการหอ้งสมุดทางออนไลน ์
(e form)  โครงการวิจยั ฯลฯ   

-  เร่ืองสาระความรู้  เช่น   นิทรรศการออนไลน ์ รายช่ือหนงัสือดีเด่น   
 รายช่ือหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัซีไรท ์ การจดัการความรู้ของหอ้งสมุด ฯลฯ 
 

 
 
มสธ. / สบ. 3.1-5 (4)  เวบ็ไซตข์อง
หอ้งสมุดท่ี http://library.stou.ac.th 
 
 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
3.1-5(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ข่าว%20มสธ.%20%20ม.ค.-มี.ค.53
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ข่าว%20มสธ.%20%20ม.ค.-มี.ค.53
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/รายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ต.doc
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท่ี เ ป็ น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า  
(ต่อ) 

4.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า ดงัน้ี 
4.1    นําหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา มสธ. เผยแพร่ทางเวบ็ไซตส์าขาฯ 

 
 
มสธ. / รศ 3.1-5 (5)  หัวขอ้วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ. 

 4.2   รายช่ือวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาและเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตส์าขาฯ 

มสธ. / รศ 3.1-5 (6)  รายช่ือวิทยานิพนธ์
ของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

 6.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการข้ึน web ของสาขาวิชา เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ศิษย์
เก่าและศิษยปั์จจุบนั เก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอน การสัมมนาบณัฑิต 
และการจดัประชุมวิชาการวนัสถาปนา มสธ.รวมทั้งโอกาสอ่ืน ๆ 

มสธ. / พศ. 3.1-5 (7) Print out home 
page ของสาขาวิชา 
 

        7.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการทาํ Web เก่ียวกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม   ดงัน้ี 
7.1 โ ค ร ง ก า ร เ ว็บ ไ ซ ต์บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ข อ ง ส า ข า วิ ช า  

เศรษฐศาสตร์  (รศ.ดร.จุไร  ทพัวงษ)์ 
7.2   การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ใน   

หลกัสูตร 
7.3   การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเส่ียงและความไม่แน่นอน  

(รศ.ดร.จุไร  ทพัวงษ)์ 
 

 
 
มสธ. / ศศ. 3.1-5 (8) อ้างถึงเอกสาร
หมายเลข  มสธ./ศศ. 3.1-2(15) 

 
 

3.1-5(5).pdf
3.1-5(6).pdf
3.1-5(7).pdf
3.1-2(15).mht
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5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท่ี เ ป็ น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า  
(ต่อ) 

7.4 การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ e-learning ในการบริการวิชาการชุดวิชา
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
(รศ.สุนีย ์ ศีลพิพฒัน์) 

7.5   การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ e-learning  ชุดวิชา
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ข อ ง ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
(รศ.ดร.กาญจนี  กงัวานพรศิริ) 

  สาขาวิชาท่ีมีการทาํ Web Casting, e-learning (online)  ท่ีใหบ้ริการ   
  เพ่ิมพนูความรู้ทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั  ศิษยเ์ก่า  และสงัคมดว้ย 

 

 8.   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทาํ Web ศูนยบ์ริการวิชาการ
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

มสธ. / วท.3.1-5 (9) 
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main  
http://www.stou.ac.th/ Schools/sst/ 
main/web-stac-sc/intro.html 

 9. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มี Web site ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบับริการวิชาการแก่
สังคม  เช่น โครงการสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับใชส้ังคมและโครงการ
ศูนยสุ์โขทยั 

มสธ . / ศป. 3.1-5 (10)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข มสธ./ศป. 3.1-2(20) 

 10.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ได้ดําเนินการให้บริการข้อมูลเก่ียวกับ
มหาวิทยาลยัและการรับสมคัรนกัศึกษา  โดยผา่นช่องทาง  ดงัน้ี  
1.  ป้ายผา้ประชาสมัพนัธ์ 
2.  เวบ็ไซต ์ศวน. มสธ. ยะลา    
     http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/ 

 
 
มสธ. / ศวน. 3.1-5 (11)  บนัทึกรายงาน
ผลการปฏิบติังานดา้นประชาสมัพนัธ์รับ
สมคัรนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา  2552 
 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main
http://www.stou.ac.th/%20Schools/
http://www.stou.ac.th/school/sla/home
http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/
3.1-5(11).pdf
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5 .   มี บ ริ ก า ร ข้อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท่ี เ ป็ น
ประโยชนต่์อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

3.  รายการวิทย ุFM 94.25 ยะลา 
4.  แผน่ปลิว  แผน่พบั 

มสธ. / ศวน. 3.1-5 (12)  ตาราง
ออกอากาศรายการวิทย ุ  

6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พัฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดย 

 1.1  จัดกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์และ
มหาบณัฑิตรัฐศาสตร์ 

 
 1.2 จดักิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการในการอบรมเขม้ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
 

มสธ. / รศ. 3.1-6 (1)  ตารางการอบรม
เขม้ประสบการณ์  วิชาชีพรัฐศาสตร์ 
มสธ. / รศ. 3.1-6 (2)  บนัทึกเชิญ
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเขม้
ประสบการณ์วิชาชีพ 

  1.3   จดัทาํวารสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  และ     
ใหน้กัศึกษานาํบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพใ์นวารสารดงักล่าวเพ่ือ
เผยแพร่ 

มสธ. / รศ. 3.1-6(3)  วารสารรวม
บทความวิชาการรัฐศาสตร์   27 ปี 

  1.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่าจัดตั้ งชมรมรัฐศาสตร์เพ่ือร่วมจัด
กิจกรรม  ต่าง ๆ ร่วมกบัสาขาฯ 

มสธ. / รศ. 3.1-6 (4)  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํสาขาฯ เพ่ือ
จดัตั้งชมรมรัฐศาสตร์ 

 2.  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์   ทาง
วิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  โดย 
2.1   มีการจดักิจกรรมอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ทุก

วิชาเอกและการจดัการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะให้แก่นกัศึกษาท่ีกาํหนด
ในหลกัสูตร 

 
 

มสธ. / มศ.  3.1-6 (5)  กิจกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 วนัท่ี 28 ต.ค. 52 
- 1 พ.ย. 52 

3.1-5(12).pdf
3.1-6(1).pdf
3.1-6(2).pdf
3.1-6(3).pdf
3.1-6(4).pdf
3.1-6(5).pdf
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6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พัฒ น า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

2.2    มีการจดักิจกรรมบริการวิชาการแก่สงัคมใหแ้ก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
ในวนัสถาปนามหาวิทยาลยั ครบรอบ 31 ปี  มสธ. 

มสธ. / มศ.  3.1-6 (6)  กิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะนกัศึกษา วิชาเอกการ
โรงแรมและภตัตาคาร ภาคการศึกษาท่ี 
1/2552 วนัท่ี 22-26  สิงหาคม  52 
มสธ. / มศ.  3.1-6 (7)  กิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะนกัศึกษา  ชุดวิชาเคมี
และจุลชีววิทยาของอาหาร ปีการศึกษา 
2552  วนัท่ี 22-25 มีนาคม 2552 และ 
วนัท่ี 10-13  พฤษภาคม  2552 
สธ.  / มศ. 3.1-6 (8)  สรุปผลการประชุม
วิชาการเร่ือง “วิกฤตและทางออก
ครอบครัวไทย”  ในการจดักิจกรรม  
วนัท่ี  3  กนัยายน 2552  วนัสถาปนา
มหาวิทยาลยัครบรอบ 31 ปี มสธ. 

 3.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  ดงัน้ี 
- จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลให้แก่นักศึกษา

ก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 
มสธ./พศ. 3.1-6 (9)  ตารางการอบรม
เขม้ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

3.1-6(6).pdf
3.1-6(7).pdf
3.1-6(8).pdf
3.1-6(9).pdf
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6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พัฒ น า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

- จดัการประชุมวิชาการ เร่ือง การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสาร
และนาํเสนอในการประชุมวิชาการ” ระหว่างวนัท่ี 7 -  8 พ.ย. 2552  
เพ่ือใหค้วามรู้และฝึกทกัษะแก่นกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัทาํวิทยานิพนธ์    

 

มสธ. / พศ. 3.1-6 (10)  เอกสารคาํสั่ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการ และกาํหนดการประชุมวิชาการ
เร่ือง การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารและนาํเสนอในการประชุม
วิชาการ 

 - จดัอบรม/ประชุมวิชาการ เพ่ือเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ศิษยเ์ก่า 
ไดแ้ก่ การอบรมเร่ือง การบนัทึกทางการพยาบาล 

 

มสธ. / พศ. 3.1-6 (11)  ตารางการอบรม 
เร่ือง การบนัทึกทางการพยาบาล 

 4.    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง   
       วิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  ดงัน้ี 

4.1    สาขาวิชามีกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรม
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ  รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้
ท่ีทนัสมยัแก่นกัศึกษา 

4.2   สาขาวิชาจดัรายการ Web Casting ในหวัขอ้วิชาการเร่ืองเศรษฐศาสตร์
วฒันธรรม โดยเน้นศิษยเ์ก่าโดยตรง โดยให้กาํหนดช่ือรายการดงัน้ี  
รายการพฒันาความรู้   ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ท่ี
เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การพฒันา โดย อาจารยรั์ชนี  โตอาจ 

มสธ. / ศศ. 3.1-6 (12)  หนงัสือเชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นวิทยากรใน
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ   อบรม
เขม้ประสบการณ์มหาบณัฑิต
เศรษฐศาสตร์ 
มสธ. / ศศ.  3.1-6(13)  Web Casting ใน
หวัขอ้เร่ือง รายการพฒันาความรู้ 
ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพแก่ศิษยเ์ก่า 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม  เม่ือวนัท่ี 
11  พฤษภาคม 2553 
 

 

3.1-6(10).pdf
3.1-6(11).pdf
3.1-6(12).pdf
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6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พัฒ น า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  ดงัน้ี 
 5.1  มีการจดักิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพของทุกวิชาเอก 

 
 
 

 5.2  การจดักิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาในทุกวิชาเอก 

 
 
มสธ. / วท.3.1-6 (14)  
96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และ 
97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ ์
มสธ. / วท.3.1-6 (15)   
96401                         

  96408                         
97403 เ                   

  97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและ       
พ้ืนราบ 
97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึกการ
พิมพ์พ้ืนฉลุลายผา้และการพิมพ์ไร้แรง
กด 

  
5.3    มีการจดักิจกรรมวนัสถาปนามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2552 

โดยเชิญนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ 

97406 เทคนิคหลงัพิมพ ์
มสธ. / วท. 3.1-6 (16)  หนงัสือเชิญเขา้
ร่วมกิจกรรมวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 

 
 

3.1-6(14)%2096409.pdf
3.1-6(14)%2097409.pdf
3.1-6(15)%2096401.pdf
3.1-6(15)%2096408.pdf
3.1-6(15)%2097405.pdf
3.1-6(15)%2097405.pdf
3.1-6(15)%2097405.pdf
3.1-6(15)%20%2097404ื%20%2097406.pdf
3.1-6(16).pdf
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6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พัฒ น า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

7. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีการจัดกิจกรรมโลกวิชาชีพสารสนเทศในการ
อบรมเข้มชุดวิชาชีพสารสนเทศ  โดยเชิญวิทยากรซ่ึงเป็นศิษย์เก่ามา
บรรยายและ เล่าประสบการณ์ 

มสธ. / ศป. 3.1-6 (17)  บนัทึกท่ี ศธ 
0522.15/พิเศษ เร่ืองกาํหนด  การและ
รายช่ือวิทยากรอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพฯ   

7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 
ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี 

มหาวิทยาลยัไดมี้การประเมินคุณภาพของการบริการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
1.  สํานักทะเบียนและวดัผลไดมี้การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีรับ

บริการงานทะเบียนนกัศึกษาและการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือท่ีจะไดน้าํ
ขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงการใหบ้ริการ จาํนวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
1.1  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นทะเบียน 

นกัศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง ณ ท่ีทาํการ มสธ. 

 
 
 
 
 
มสธ. / สทว. 3.1-7 (1)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข 3.1-1(3) 

 1.2   การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร SMS 

มสธ. / สทว 3.1-7(2)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข 3.1-1(4) 

 1.3 การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
เวบ็ไซต ์

1.4 การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
ผา่น E-mail และ Webboard              

มสธ. / สทว 3.1-7(3)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข 3.1-1(5) 
มสธ. / สทว 3.1-7(4)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข 3.1-1(6) 

 

3.1-6(17).pdf
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษา.doc
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษา.doc
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7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 
ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี  (ต่อ) 

2.   สํานักบัณฑิตศึกษา ได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้อง
บริการบณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ณ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 
2 เพ่ือนาํ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและแกไ้ขงานบริการ การ
สาํรวจแบ่งเป็น   2 ตอน  

มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (5)  ผลประเมิน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
บณัฑิตศึกษา ผูม้าใช้บริการห้องบริการ
บณัฑิตศึกษา 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี สาํนกั
บณัฑิตศึกษาไดร้วบรวมแบบสํารวจนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และประเมินผล
เป็นรายไตรมาส รวมทั้งสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาในภาพรวมประจาํปีงบประมาณ 2552      (ไตรมาสท่ี 1-4 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) มีผลการประเมินในดา้น
กายภาพของ ตอนท่ี 1 พบว่า บริการท่ีนักศึกษาขอใช้สูงสุด คือ บริการ
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์เพ่ือพิมพเ์อกสาร สําหรับตอนท่ี 2  พบว่า ผูม้าใชบ้ริการมี
ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการในระดบัสูงสุด 

 
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (6)  ผลการประเมิน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ
บัณฑิตศึกษา(ไตรมาสท่ี 1-4 ระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552) 

 2.   สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษามีการจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 
       ใชส่ื้อการศึกษาของนกัศึกษา ดงัน้ี 

  3.1  มีการจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช ้e-Learning ผ่าน  ทาง
เว็บไซต์ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จํานวน  3 ด้าน               
ประกอบด้วยด้านบทเรียน ด้านโครงสร้างบทเรียน และด้านการ              
ออกแบบบทเรียน ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม เป็น              
จาํนวน  149  ราย  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 
 
มสธ. / สทศ. 3.1-7(7) 
http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/ 
 
 
 

3.1-7(5).doc
3.1-7(6).pdf
http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/
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7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 

ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี  (ต่อ) 

 3.2  มีการสาํรวจสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือประกอบ 
        ชุดวิชา จาํนวน 12 ชุดวิชา ประกอบดว้ย 

1. ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
2. ชุดวิชาการบญัชีขน้กลาง 1 
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
4. ชุดวิชาเศรฐศาสตร์เพ่ือการบริหารรัฐกิจ 
5. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั 3 
6. ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย 
7. ชุดวิชาการพยาบาลครบครัวและการผดุงครรภ ์
8. ชุดวิชาสุขภาพกบัการพฒันา 
9. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 
10.ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 
11. ชุดวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
12. ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจยัเพ่ือการจดัการการผลิตสตัว ์

มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (8)  เอกสาร “สรุป
งานวิจัย เร่ือง การศึกษาความคิดเห็น
ของนัก ศึกษาเ ก่ียวกับ ส่ือกา รศึกษา
ประกอบชุดวิชา” 

 ดา้นกายภาพ 
1.   สาํนกัวิชาการไดมี้การประเมินดา้นกายภาพผูก้รอกแบบสอบถามคือ

นกัศึกษา    ท่ีเขา้อบรมเขม้     ชุดวิชาประสบการณ์วิชีพ  ซ่ึงผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย = 4.11 โดยในภาคการศึกษาท่ี 1/2552 ค่าเฉล่ีย = 
4.14  ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 มีค่าเฉล่ีย = 4.08 
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49  = ควรปรับปรุงมากท่ีสุด1.50-
2.49 = ควรปรับปรุง  2.50-3.49 = พอใช ้3.50-4.49 = ดี 4.50-5.00 = ดีมาก 

 
มสธ. / สว. 3.1-7 (9)  ตวัอย่าง สรุปผล
การประเมินสภาพทัว่ไปในการจดัอบรม
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาค
การศึกษาท่ี1/2552 และภาคการศึกษาท่ี 
2/2552 ( ขอ้มลู ณ 29 มีนาคม 2553) 

3.1-7(8).pdf
3.1-7(9).pdf
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7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 

ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี  (ต่อ) 

2.  สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดแบบสํารวจความพึงพอใจนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชต่อการใช้บริการห้องสมุด  สํานักบรรณ
สารสนเทศ มสธ.  ประจาํทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

มสธ. / สบ. 3.1-7 (10)  แบบสาํรวจความ
พึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราชต่อการใชบ้ริการ
หอ้งสมุด  สาํนกับรรณสารสนเทศ  
มสธ. ประจาํปี  2552 

 ดา้นแนะแนวการใหค้าํปรึกษา 
1.   ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลาไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินการให้บริการ

การแนะแนวการศึกษา  โดยมีผลความพึงพอใจอยูท่ี่  85.5 

 
มสธ. / ศวน. 3.1-7 (11)  ผลการประเมิน
คะแนนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
แนะแนวการศึกษาประจาํปี  2552 

  2.   สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษามีการจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช ้
e-Learning  

 

 

 ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
1.    สาํนกับริการการศึกษาไดด้าํเนินการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการ

ดาํเนินงานการกูย้ืมกองทุนให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ) ประจาํปีการศึกษา  
2552 โดยส่งแบบสอบถามถึงนักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม ซ่ึง
สรุปผลการประเมินนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการไดรั้บทุน โดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัมากในทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล รายละเอียดเก่ียวกบัการ
ขอรับทุน ความสะดวกในการเขา้ไปกรอกขอ้มลู  

 
มสธ. / สบศ. 3.1-7 (12)  แบบสอบถาม
เพ่ือการประเมินผลการดาํเนินงาน 
มสธ. / สบศ. 3.1-7 (13)  เอกสารสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการ
ดาํเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ) 

 
 

3.1-7(10).pdf
3.1-7(11).pdf
3.1-7(12).pdf
3.1-7(13).pdf
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7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 

ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี  (ต่อ) 

เพ่ือขอรับทุน  ระยะเวลาในการพิจารณา และประกาศผลผูไ้ดรั้บทุน  การแจง้ผล
พิจารณา ความรวดเร็วในการดาํเนินการส่งมอบทุนใหแ้ก่นกัศึกษา  ฯลฯ 

 

 ดา้นแนะแนวการใหค้าํปรึกษา 
1.  ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลาไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินการใหบ้ริการการ

แนะแนวการศึกษา  โดยมีผลความพึงพอใจอยูท่ี่  85.5 

 
มสธ. / ศวน. 3.1-7 (14)  ผลการประเมิน
คะแนนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
แนะแนวการศึกษาประจาํปี  2552 

 ดา้นการพฒันาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
1.   สาํนกัวิชาการประเมินผลความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

สํา หรั บนัก ศึ กษ าปั จ จุ บัน   ก าร ปร ะ เ มิน ผล ค วา ม รู้ จา กก าร อบ ร ม
ประสบการณ์วิชาชีพไดเ้ร่ิมแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน  2553  ซ่ึงผล
จากการประเมินนกัศึกษาท่ีเขา้อบรมมีความรู้จากการเขา้อบรมอยู่ในระดบัดี  
มีค่าเฉล่ีย = 4.31 

        หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

 
มสธ. / สว. 3.1-7 (15)  สรุปผลการวดั
ความรู้ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บจากการเขา้
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 1.50-2.49 = ควรปรับปรุง  2.50-3.49 = พอใช ้3.50-4.49 = ดี 4.50-5.00   = ดี
มาก 

 

 2.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
2.1 มีการประเมินคุณภาพการจดัทาํ website ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นการ

สร้างเสริมสุขภาพแก่นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ช่ือ “การสร้างเสริม
สุขภาพบนเวป็ไซต ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”  

 
มสธ. / พศ. 3.1-7 (16)  web page การ
สร้างเสริมสุขภาพบน เวป็ไซตส์าขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มสธ. 
 

3.1-7(14).pdf
3.1-7(15).pdf
3.1-7(16).pdf
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7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 
ให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี  (ต่อ) 

2.2 มีการประเมินคุณภาพการจดัอบรมเขม้ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 
ซ่ึงผลการประเมินวิทยากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.93 และ 4.97 
ผลการประเมินสภาพทัว่ไปอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.13   

มสธ. / พศ. 3.1-7 (17)  เอกสารผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร จัด อ บ ร ม เ ข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 

 2.3 มีการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมวิชาการ เร่ือง การเขียน
บทความวิจยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารและนาํเสนอในการประชุมวิชาการ
และการจดัการประชุมวิชาการ เร่ืองการบนัทึกทางการพยาบาล  โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย  4.58 ความพึง
พอใจในการจดัประชุมมีค่าเฉล่ีย 4.61 

 
 

มสธ. / พศ. 3.1-7 (18)  เอกสารการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
วิชาการ เร่ือง การเขียนบทความวิจยัเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารและนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการและการประชุมวิชาการ
เร่ืองการบนัทึกทางการพยาบาล 

8.  นาํผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ 
1.  สํานักทะเบียนและวดัผลพบว่านักศึกษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรียน และ

คาํนวณค่าใชจ่้ายลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ทาํให้เกิดปัญหาต่อการนาํขอ้มูล
ลงทะเบียนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้สร้างโปรแกรมจาํลองและคาํนวณ
ค่าลงทะเบียนเรียน เพ่ือให้นกัศึกษาไดท้ดลองลงทะเบียนเรียนก่อนท่ีจะทาํ
การลงทะเบียนเรียนจริง เพ่ือสร้างความเขา้ใจให้นักศึกษาและลดปัญหา
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการลงทะเบียนเรียน 

มสธ. / สทว. 3.1-8 (1)  โปรแกรมจาํลอง
และคาํนวณ ค่าลงทะเบียนเรียน  
บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
http://www.stou.ac.th 
ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมจําลอง
และคาํนวณค่าลงทะเบียน.doc 
 
 

 
 

3.1-7(17).pdf
3.1-7(18).pdf
3.1-8(1).doc
http://www.stou.ac.th/
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ต้วอย่างหน้าจอของโปรแกรมจำลองและคำนวณค่าลงทะเบียน.doc
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/PRBYNVSM/หลักฐานตัวชี้วัด%203.1/ต้วอย่างหน้าจอของโปรแกรมจำลองและคำนวณค่าลงทะเบียน.doc
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8.  นาํผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

2.   สํานกัเทคโนโลยีการศึกษามีการอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
2.1  นําผลการประเมินมาปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e- 

Learning โดยนาํโปรแกรม D4L+P มาใชใ้นชุดวิชาระดบัปริญญาเอก  4 
ชุดวิชา ปริญญาโท  1 ชุดวิชา ซ่ึงช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ 
อยา่งใกลชิ้ด 

2.2   นําผลสํารวจความต้องการส่ือของนักศึกษามาผลิตส่ือซีดีเสียงใน       
รูปแบบ MP3 ทาํใหน้กัศึกษามีความสะดวกในการรับฟังมากข้ึน 

 

 
 
มสธ. / สทศ. 3.1-8 (2) 
http://www.stou.ac.th/eLearning/ 
Dcourses/ 
 
มสธ. / สทศ. 3.1-8 (3)  ซีดีเสียงรูปแบบ 
MP3 ชุดวิชาการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 ดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.  สาํนกับณัฑิตศึกษาไดจ้ดับริการหอ้งบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก โดย

มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้บริการคอมพิวเตอร์ และห้องใหค้าํปรึกษากลุ่มย่อย
แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ณ อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1  โดยเปิดให้บริการตั้ งแต่เดือน
กรกฎาคม 2552 เป็นตน้มา เปิดทาํการวนัจนัทร์-วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
-  22.00 น.   และวนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้องบริการ
นกัศึกษาดงักล่าว        มี จาํนวนทั้งส้ิน 9 หอ้ง ประกอบดว้ย  
ห้อง 147   จดัเป็นหอ้งบริการคอมพิวเตอร์   
ห้อง 149   จดัเป็นหอ้งประชุม และรวมหอ้งจดักิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา   
ห้อง 171, 172, 173, 175, 176, 177, และ 178  จดัเป็นหอ้งยอ่ยของนกัศึกษา            
เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนระหวา่งจดักิจกรรมร่วมกนั 

 
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (4)  ภาพถ่ายสถานท่ี
จัดห้องบริการนักศึกษาระดับปริญญา
เอก 
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (5)  แผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์หอ้งบริการนกัศึกษา
ระดบัปริญญาเอก 
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (6)  รายงานความ
คืบหน้าการเปิดให้บริการห้องบริการ
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 

http://www.stou.ac.th/eLearning/%20Dcourses/
http://www.stou.ac.th/eLearning/%20Dcourses/
3.1-8(3)
3.1-8(4).pdf
3.1-8(5).pdf
3.1-8(6).doc
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8.  นาํผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

ในการน้ี สํานกับณัฑิตศึกษาไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นไวใ้หบ้ริการ
ภายในห้องดังกล่าว และได้กําหนดแนวปฏิบัติในการใช้ห้องบริการนักศึกษา   
ปริญญาเอกและไดมี้การประชาสัมพนัธ์ห้องบริการดงักล่าวผ่านส่ือหนงัสือพิมพแ์ละ
รายการวิทยกุระจายเสียงทาง Webcasting รายการสาระน่ารู้เก่ียวกบับณัฑิตศึกษา 

 

 2.  สาํนกับรรณสารสนเทศมีการนาํผลการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา    มา
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  การปรับปรุงพ้ืนท่ีใหบ้ริการ  การปรับปรุง 

      ขอ้มลูข่าวสารบนหนา้เวบ็ไชตข์องหอ้งสมุด 

มสธ. / สบ. 3.1-8 (7)  สถานท่ีจริงและ
เวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดท่ี 
http://library.stou.ac.th 

  3.  สาํนกัคอมพิวเตอร์ไดจ้ดัใหมี้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 
สาํหรับการใชง้านภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีความเร็ว 300Mbps ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.11 Draft-N ใหแ้ก่บุคลากร  นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการ ณ สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ Access Point บริวเณภายในมหาวิทยาลยั 

มสธ. / สค. 3.1-8 (8)  สถานท่ีติดตั้ ง 
Access Point 

 ดา้นการพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
1.   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไดมี้การพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่าโดยการปรับปรุงเน้ือหาใน Web บริการวิชาการแก่
สงัคมของสาขาวิชา เพ่ือใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 

มสธ. / ศศ 3.1-8 (9)  การผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ e-learning  ในการ
บริการวิชาการชุดวิชา 60340 
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
มสธ. / ศศ. 3.1-8 (10)  การบริการ
วิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
e-learning ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบาย
การเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
 

http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
3.1-8(8).pdf
3.1-8(9).mht
3.1-8(10).mht
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 7 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 8 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 8 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 3.2  มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ (สกอ. 3.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี ก า ร จัด ทํ า แ น ว ท า ง ส่ ง เ ส ริ ม

 การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ส ถ า บั น แ ล ะ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรม
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
 1.  มีการจดัตั้งชมรมนกัศึกษา มสธ. ประกาศลงวนัท่ี 29 เมษายน 2540 
 2.  มีการจดัทาํแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษาเป็นประจาํทุกปี 
 3.  มีการจดัทาํเอกสารประกอบการ ดาํเนินกิจกรรมนกัศึกษา คู่มือ 
การบริหารงบประมาณชมรมนกัศึกษา มอบให้คณะกรรมการชมรมนกัศึกษา และ
คณาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) ประกาศ มสธ. 
เร่ืองการจดัตั้งชมรมนกัศึกษา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-1 (2) แผนกิจกรรม
ชมรมนกัศึกษา มสธ. ประจาํปี 2554 
มสธ./สบศ. 3.2-1 (3) เอกสารประกอบ 
การสมัมนาผูน้าํชมรมนกัศึกษา มสธ. 
มสธ./สบศ. 3.2-1 (4)  คู่มือบริหาร 
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์าร
นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยตอ้ง
ดาํเนินการใน  5 ประเภท ดงัน้ี  

 2.1 กิจกรรมวิชาการ  

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการส่งเสริมให้ชมรมนกัศึกษาจดักิจกรรม
นกัศึกษา ดงัน้ี 
 1.  มีการจดัสัมมนาผูบ้ริหารชมรมนกัศึกษา ปีละ 1 คร้ังเพ่ือแจง้นโยบายแนว
และแนวทางการบริหารงานใหมี้คุณภาพ 
 2.  มีการจดัสรรงบประมาณประจาํปี ประมาณ 1,000,000 บาท สนบัสนุนการ
ดาํเนินงานกิจกรรมชมรมนกัศึกษา  76  จงัหวดั  (ชมรมละ 10,000 บาท ต่อปี และ
กิจกรรมพิเศษอีกประมาณ 250,000 บาท) 
 3.  มีการแต่งตั้ งอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจาํจังหวดัทุกจังหวดั 
ประมาณ 300 คน ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา และเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (1) หนงัสือขออนุมติั
จดัสมัมนาผูบ้ริหารชมรมนกัศึกษา  
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (2) ประกาศ เร่ือง 
กาํหนดเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (3) คาํสัง่ มสธ. เร่ือง 
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํชมรมฯ 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (4) รายงานสรุปผล
การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม

สุขภาพ  
 
 2.3  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์ และ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.4  กิจกรรมนนัทนาการ 
 
 2.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

   4.  มีการจัดบริการนักศึกษาวิชาทหาร มีการจัดนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกปี รวมทั้ งการจดัแข่งขนักีฬา มสธ.
สมัพนัธ์ ตา้นภยัยาเสพติด 

  5. มีการจดักิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันา มสธ.พฒันาโรงเรียนบา้นหนองสอง
หอ้ง จ.ปราจีนบุรี และ มสธ.ราชบุรีผา้ป่าเพ่ือการศึกษา คร้ังท่ี 6 ณ โรงเรียนบา้นพุ
บอนบน จ.ราชบุรี   

  6.  มีการจดักิจกรรมคลายเครียดหลงัสอบ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาล ั
  7.  มีการจดัพิธีไหวค้รูในวนัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมวนัลอย

กระทง 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (5) คู่มือการฝึก
ภาคสนามนกัศึกษาวิชาทหาร 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (6)  บญัชีรายช่ือ
นกัศึกษาวิชาทหาร 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (7)  คู่มือกีฬา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (8)  โครงการค่าย
อาสาพฒันา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (9)  โครงการ 
ทศันศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั 
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (10)  ภาพถ่าย
กิจกรรม 

3. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
ทั้ ง ท่ีจัดโดยสถาบันและองค์การ
นกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 

 มีการกําหนดให้ผู ้ท่ี เข้า ร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่  คณาจารย์และ 
คณะ กรรมการชมรมนกัศึกษาจดัส่ง รายงานผลการร่วมกิจกรรม เช่น แบบเสนอ
รายงานการไปเขา้ร่วมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา จดัส่ง
ใหฝ่้ายกิจการนกัศึกษาเพ่ือรับทราบและรวบรวม  

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (1) แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ ค่ายอาสาพฒันา 
มสธ. 
มสธ./สบศ. 3.2-3 (2) รายงานสรุปผล
ประเมินความพึงพอใจโครงการค่าย
อาสาพฒันา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-3 (3) รายงานผลการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

 มีการประเมินผล และนาํเสนอคณะกรรมการอาํนวยการกิจกรรมนักศึกษา 
พิจารณาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงการจดักิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษามีความพึง
พอใจมากยิ่งข้ึน 

มสธ. / สบศ. 3.2-4 (1) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการกิจการ
นกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 4 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่4 การวจิยั 
ตวับ่งช้ีที่ 4.1 มกีารพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจดัทาํระบบบริหารงานวิจยัและ

งานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนของสถาบนัและสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ 

1. มีการจดัทาํแผนหลกัการวิจยั ซ่ึงกาํหนดยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั         
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) แหล่งทุนและงบประมาณสนบัสนุนการวิจยั รวมทั้ง
ผูรั้บผิดชอบ 

2.  มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 2552 เพ่ือกาํหนดงบประมาณสนบัสนุนการ
วิจยั 

 
3.  มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนหลกัการวิจยัและนาํเสนอ

คณะกรรมการวิจยัพิจารณา 
4.  มีคณะกรรมการวิจยักาํหนดนโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลยัและมีหน่วยงาน

รับผิดชอบภารกิจส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและการเผยแพร่และการทาํ
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1)  เอกสารแผน
หลกัการวิจยัของมหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2552-2556) 
มสธ.  / สวพ. 4.1-1 (2)  เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายไดป้ระจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
OPR/Planning/pl_2/budget2552/ 
indexframe/fbudget-2.htm 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (3)  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจยั 
 

 
 
 

4.1-1%20(1).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/fbudget-2.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/fbudget-2.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/%0bOPR/Planning/pl_2/budget2552/%0bindexframe/fbudget-2.htm
4.1-1%20(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ีใช้
ประโยชนไ์ดจ้ริง 

1.  มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศของโครงการวิจยั ซ่ึงไดน้าํมาเป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ ขอ้มลูประกอบการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยั
ขอ้มลูการรายงานในคณะกรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลยั 

2.  มีการปรับปรุงฐานขอ้มลูการวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 
3.  ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการปรับฐานขอ้มลูเพ่ือใหเ้ช่ือมโยงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยั (โดยกาํหนดเป็น KPI การปฏิบติังานของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
และกาํหนดผูรั้บผิดชอบ) 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1) คู่มือการใชร้ะบบ
ฐานขอ้มลูการวิจยั 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2) ฐานขอ้มลู
บทคดัยอ่งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
 

3.  มีก าร จัด ส รร ทรั พย า กร กา ร เ งิ น 
ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ 
เ พ่ือ สนับส นุ น งาน วิจัยแ ละ งา น
สร้างสรรค ์

1.  มีการจดัทาํแผนงบประมาณสนบัสนุนการวิจยัประจาํปี 2552  
     -  งบประมาณเงินรายได ้(การศึกษาทางไกล) จาํนวน 5,138,000 บาท 
     -  งบประมาณเงินรายได ้(วิจยัสถาบนั) จาํนวน 8,193,800 บาท     
2.  ไดส้นบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัตามยทุธศาสตร์วิจยัดา้นวิชาการและการพฒันา

ประเทศเพ่ือสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งส้ินเป็น จาํนวน  
14,122,500  บาท 

    - กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  จาํนวน  3,600,000  บาท 
    - งบประมาณแผน่ดิน จาํนวน  7,522,500  บาท 
    - งบประมาณแผน่ดินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม (อิงรูปแบบวิจยั) 

จาํนวน 3,000,000  บาท  

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) เอกสาร
รายละเอียดค่าใชจ่้ายเงินรายได ้
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) ประกาศการให้
ทุนอุดหนุนการวิจยัวิชาการ (กองทุน
รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) การวิจยั
งบประมาณแผน่ดิน (งบปกติ และ
บริการวิชาการแก่สงัคม) 

 
 
 

4.1-2%20(1).pdf
4.1-2%20(2).pdf
4.1-3%20(1).pdf
4.1-3%20(2).pdf
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3.  มีก าร จัด ส รร ทรั พย า กร กา ร เ งิ น 

ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ 
เ พ่ือ สนับส นุน งาน วิจัยแ ละ งา น
สร้างสรรค ์ (ต่อ) 

2. มีการประชาสมัพนัธ์การใหทุ้นอุดหนุนการวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกลผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัและพฒันา มสธ. 

3. มีการจดัทาํร่างขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยเงินการวิจยั
สถาบนัเพ่ือพฒันางานประจาํสู่งานวิจยั 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3)  เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4)  ขอ้บงัคบัฉบบั
ร่าง 

4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร
บุคคลดา้นการวิจยั 

 1.  สถาบันฯ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการวิจยัแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัปีละ 5 หลกัสูตร 
โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม 
1.1 จดัทาํแบบสํารวจความตอ้งการฝึกอบรมความรู้ดา้นการวิจยัของบุคลากร

มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัหลกัสูตรให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

      1.2  จดัทาํหลกัสูตร โครงการ งบประมาณ และตารางฝึกอบรม 
 1.3  ประสานงานกับผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเรียนเชิญเป็นวิทยากรและขออนุมัติ 

ตน้สงักดั 
1.4 ขออนุมติัการจดัฝึกอบรม    
1.5  จดัทาํหนงัสือเวียนแจง้หน่วยงานรับสมคัรบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม 
1.6 ประชาสมัพนัธ์การฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสมัพนัธ์ และเสียง

ตามสายภายในมหาวิทยาลยั 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1)  ขั้นตอนการ
ดาํเนินงานฝึกอบรม 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (2) แผนการจดั
ฝึกอบรมปี 2552 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (3) โครงการ
ฝึกอบรม 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (4) สรุปผลการจดั
ฝึกอบรม 

 
 
 

4.1-3%20(3).pdf
4.1-3%20(4).pdf
4.1-4%20(1).pdf
4.1-4%20(2).pdf
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร

บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 
1.7  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  สํานักเทคโนโลยี

การศึกษา สาํนกัพิมพ ์ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม 
1.8   รวบรวมรายช่ือและตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมและ

แจง้ผลไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั 
1.9   จัดทาํประกาศ/คําสั่งแต่งตั้ งวิทยากร และคําสั่งให้บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 
1.10  จดัเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
1.11  ประสานงานกับศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจัดเตรียมสถานท่ี และการ

 จดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการฝึกอบรม 
1.12  ประสานงานกบัสาํนกัเทคโนโลยีการศึกษาในการบนัทึก Video Webcast 

 การฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่การฝึกอบรมทาง http://eservice.stou.ac.th  
       1.13  นดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีฝึกอบรมกบัวิทยากร 
ขั้นตอนที่ 2  การดาํเนินงานระหว่างการฝึกอบรม 

2.1  ให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่วิทยากร และผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม 

      2.2 ดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และบริการอาหารและ 
              เคร่ืองด่ืมระหวา่งการฝึกอบรม 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร

บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ 3  การดาํเนินงานหลงัการฝึกอบรม 
3.1   จดัทาํสรุปผลการฝึกอบรม 
3.2   ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนส่ง

หลกัฐานเพ่ือชดใชส้ญัญายืมเงินใหก้องคลงั  
3.3   แจง้ผลการฝึกอบรมไปยงัหน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
3.4    บนัทึกขอ้มูลการฝึกอบรมในฐานขอ้มูลการบริหารงานฝึกอบรม และ 

ฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการคุณภาพ (STOU QMIS) 
สําหรับในปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัให้มคีวามรู้ด้านการวจิยั 5 หลกัสูตร ดงันี ้  

1. หลกัสูตรการเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร เม่ือวนัท่ี 25-
26 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 2605  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 32 คน 
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 82.9  

2. หลกัสูตรการพฒันางานประจาํสู่งานวิจยัสถาบนั เม่ือวนัท่ี 12-13 กุมภาพนัธ์ 
2552 ณ หอ้งประชุมสามศร มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 58 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 97.1 

3. หลกัสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ เม่ือวนัท่ี 25-26 มีนาคม 
2552 ณ หอ้งประชุม 331 มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 26 คน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 83 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร
บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 

     4.  หลกัสูตรเทคนิคการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เม่ือวนัท่ี 24-26 มิถุนายน 2552  
           ณ ห้องประชุม 1607 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 54 คน  มีความพึงพอใจอยู่ใน 
           ระดบัมาก ร้อยละ 95.0 
     5.  หลกัสูตรการใชโ้ปรแกรม LISREL สาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เม่ือ 
          วนัท่ี 19-21 สิงหาคม 2552  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
          28 คน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 100.0 
 
          โดยเฉล่ียผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 91.7  
นอกจากน้ีสถาบนัวิจยัและพฒันายงัไดร่้วมกบัสาํนกัการศึกษาต่อเน่ืองจดัฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัสาํหรับบุคคลทัว่ไป จาํนวน 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยั รุ่นท่ี 5  เม่ือวนัท่ี 9-11 มิถุนายน 2552  
ณ หอ้ง 331 อาคารสมัมนา 2  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 19 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 93.8 

2. หลกัสูตรกลยุทธ์การพฒันานกัวิจยั รุ่นท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 14-18 กนัยายน 2552 
ณ หอ้ง 331 อาคารสัมมนา 2 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 30 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 88.8 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร

บุคคลดา้นการวิจยั (ต่อ) 
1.  มีการจดัตั้งคลินิกงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
 
2.  มีการจดัทาํสรุปผลการใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
 
 
 
3.  มีการประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลหลากหลาย

ช่องทาง 
 
4.  มีการจดัสัมมนาดา้นการศึกษาทางไกลเพ่ือให้บุคลกรมีความรู้และความเขา้ใจ

เก่ียวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลกับ
ต่างประเทศและการนาํเสนอผลงานวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกล 

5.  กระตุน้ให้มีการจดัทาํวิจยัสถาบันตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัโดยจัด
ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนักาํหนดขอบเขตของโครงการวิจยั 

 
 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (5) โครงการจดัตั้ง
คลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (6) สรุปผลการ
ใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการวิจยั
การศึกษาทางไกล ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (7)  การประชา 
สมัพนัธ์การใหบ้ริการคลินิกดา้น
การศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (8)  สรุปผลการจดั
สมัมนาดา้นการศึกษาทางไกล 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (9)  หนงัสือเชิญ
ประชุมวิจยั เพ่ือร่วมกนักาํหนดขอบเขต
ของการศึกษาวิจยัแนวทางการ
ดาํเนินงานในการยกฐานะของ
มหาวิทยาลยัใหเ้ทียบเคียงกบั
มหาวิทยาลยัเปิดชั้นนาํในต่างประเทศ  
ท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล 

 
 

4.1-4%20(5).pdf
4.1-4%20(6).pdf
4.1-4%20(7).pdf
4.1-4%20(8).pdf
4.1-4%20(9).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 6.  มีการดาํเนินการวิจยัสถาบนั เร่ือง การเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกบัมหาวิทยาลยัเปิดชั้นนาํในต่างประเทศ 

 
7.  จดัประชุมผูท่ี้เขา้อบรมโครงการวิจยัสถาบนัและผูท่ี้สนใจเพ่ือร่วมจดัทาํ

โครงการวิจยัสถาบนัตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (10) ประกาศม มสธ. 
เร่ือง การใหทุ้นอุดหนุนการวิจยัสถาบนั 
ประจาํปีงบประมาณเงินรายได ้2552 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (11)  รายงานการ
ประชุมเพ่ือร่วมจดัทาํโครงการวิจยั
สถาบนัตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (12)  รายช่ือผูส้มคัร 
เพ่ือร่วมจดัทาํโครงการวิจยัสถาบนั 

5. มีระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจและ
ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคดี์เด่น 

1.  มหาวิทยาลยัโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาไดจ้ดัใหมี้ระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
และยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น โดยมีการดาํเนินงาน  
ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  ประชาสมัพนัธ์การใหร้างวลัผลงานวิจยัโดยเชิญชวนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่งผลงานวิจยัเสนอพิจารณาขอรับรางวลัผลงานวิจยั 

        ขั้นตอนท่ี 2  รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบติัของผลงานวิจยั 
  ขั้นตอนท่ี 3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั  

         ขั้นตอนท่ี 4  ผลการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
                       สาํหรับในปี 2552 คณะกรรมการวิจยัในการประชุมคร้ังท่ี 4/2552 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2552  ไดพิ้จารณาเห็นชอบใหมี้การมอบรางวลัผลงานดี 
และชมเชยแก่ผลงานวิจยั 3 เร่ือง ดงัน้ี 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) บนัทึกเวียนการ
เสนอผลงานวิจยัเพ่ือขอรับรางวลั 
มสธ. / สวพ. 4.5-5 (2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลั
ผลงานวิจยั 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3)  ผลการพิจารณา
การใหร้างวลัผลงานวิจยั       

4.1-4%20(10).pdf
4.1-4%20(11).pdf
4.1-4%20(12).pdf
4.1-5%20(1).pdf
4.1-5%20(2).pdf
4.1-5%20(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจและ

ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคดี์เด่น  (ต่อ) 

รางวัลผลงานวิจัยดี  1  เร่ือง ไดแ้ก่ การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
ใชภ้าษาองักฤษโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล โดย รศ.ดร. 
อลิสา  วานิชดี และคณะ 
รางวัลผลงานวิจัยชมเชย  2 เร่ือง ไดแ้ก่  
              1.การพฒันาและทดสอบรูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน โดย รศ. ดร. 
สจัจา  บรรจงศิริ และคณะ 
             2. การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา โดย รศ.สุมนทิพย ์บุญสมบติั และคณะ 
2. มีการส่งเสริมความร่วมมือการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลกบัสถาบนัการศึกษา

ต่างประเทศ ดงัน้ี 
     2.1 มหาวิทยาลยั Massey ประเทศนิวซีแลนด ์
     2.2 มหาวิทยาลยัเปิดแห่งมาเลเซีย Open University Malaysia 
3. มีการจดัทาํแผนการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือดา้นการวิจยัการศึกษา

ทางไกลตามแผนยทุธศาสตร์ของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
4. มีการจัดทําแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 
5. มีการประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (4)  บนัทึกการเจรจา
พ่ือสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 
Massey ประเทศนิวซีแลนด ์
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5)  สญัญาลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง
มหาวิทยาลยั Massey ประเทศ
นิวซีแลนดก์บั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6)  สญัญาลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัเปิดแห่งมาเลเซียกบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

4.1-5%20(4).pdf
4.1-5%20(5).pdf
4.1-5%20(6).pdf
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5. มีระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจและ

ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคดี์เด่น  (ต่อ) 

 มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7)  แผนยทุธศาสตร์
ประจาํปี 2552 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (8)  แนวทางการ
ขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยัร่วมกบั
สถาบนัในต่างประเทศ 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (9)  เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์การขอรับทุน 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกทั้ ง ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงก็
ได ้

1. การจดัตั้งศูนย์วิจยัเฉพาะทาง  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริม
และสนบัสนุนการวิจยัในสาขาต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ตลอดจนนาํผลงานวิจยัไปใช้
ในการเรียนการสอน การพฒันาสงัคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเช่ือมโยงและ
สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีสถาบนัวิจยัและ
พฒันาทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานประสานงานการดาํเนินการจดัตั้งศูนยวิ์จยัเฉพาะทาง
ในสาขาต่าง ๆ  รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการจดัตั้งศูนยวิ์จยัเฉพาะ
ทาง ตามความสนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณ 2552  
มหาวิทยาลยัประกาศจดัตั้งศูนยวิ์จยัเฉพาะทางเพ่ิมเติม 1 ศูนย ์คือ ศูนยพ์ฒันาเกษตร
อินทรีย ์สงักดัสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1)  คาํสัง่จดัตั้งศูนย์
พฒันาเกษตรอินทรีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.1-5%20(7).pdf
4.1-5%20(8).pdf
4.1-5%20(9).pdf
4.1-6%20(1).pdf
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกทั้ ง ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงก็
ได ้ (ต่อ) 

2.  จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทย   สถาบันวิจยัและพฒันาได้ดาํเนินการขอจด
ทะเบียนเป็นบริษทัท่ีปรึกษาการวิจัยกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย สํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั  ในช่ือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)  ไดรั้บอนุมติัเป็นบริษทัท่ีปรึกษาประเภท A หมายเลข
ทะเบียน 2163  เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  2549  และไดรั้บการต่ออายุอีก 2 ปี เม่ือ
วนัท่ี  18  กนัยายน  2551  การจดัตั้งบริษทัท่ีปรึกษาไทยเป็นการดาํเนินงานเชิง
รุก เพ่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ และ/หรือความชาํนาญของ
มหาวิทยาลยัท่ีให้บริการแก่แหล่งทุนภายนอก และเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้
บุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้จากทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการวิจัย ในบริษัทท่ีปรึกษาไทย จํานวน 20 
โครงการ 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2)  หนงัสือจาก
สาํนกับริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลงัท่ี กค 0907/2420 ลง
วนัท่ี 8 ตุลาคม 2551  
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3) 
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1-6%20(2).pdf
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 5 ขอ้ 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.2 มรีะบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรคท์ั้งในวงการวิชาการและ
การนาํไปใชป้ระโยชน ์

1.  สถาบนัวิจยัและพฒันาไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีผ่านการพิจารณารับรองรายงาน
การวิจัยจากคณะกรรมการวิจัย ผ่านช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย ท่ี
มหาวิทยาลยัดาํเนินการอยู่ ประกอบดว้ย การเผยแพร่ในลกัษณะจดัพิมพเ์ป็น
รูปเล่ม การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การนาํเสนอในการประชุมทางวิชาการ 
การสนบัสนุนให้บุคลากรร่วมนาํเสนอผลงานวิจยักบัหน่วยงานภายนอก การ
เผยแพร่ในวารสารท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ (peer review) ของสถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ  การเผยแพร่ทางวิทยุโทรทศัน์ และวิทยุกระจายเสียง การ
เผยแพร่ทางหนงัสือพิมพ์  และการจดัทาํฐานขอ้มูลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั 
นอกจากน้ียงัมีการใหทุ้นสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารระดบัชาติ
และนานาชาติ โดยมีระบบการดาํเนินงานตามเอกสารอา้งอิง 

 
 
2.  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลท่ีผ่านการพิจารณารับรอง

รายงานการวิจยัจากคณะกรรมการวิจยั 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1)  ระบบและ
กลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2)  ประกาศ
มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
จ่ายเงินเก่ียวกบัการวิจยั (ฉบบัท่ี 2) 
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3)  ประกาศ
มหาวิทยาลยัเร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งิน
สนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความวิจยั       
พ.ศ.2552 
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4)  รายช่ืองานวิจยั
ท่ีเผยแพร่ในปี 2552 
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5)  ฐานขอ้มลู
งานวิจยัของมหาวิทยาลยั ฐานขอ้มลู
บทคดัยอ่งานวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกลภาษาองักฤษ และฐานขอ้มลู
นกัวิจยัของมหาวิทยาลยั  

4.2-1%20(1).pdf
4.2-1%20(2).pdf
4.2-1%20(3).pdf
4.2-1%20(4).pdf
4.2-1%20(5).pdf
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรคท์ั้งในวงการวิชาการและ
การนาํไปใชป้ระโยชน ์ (ต่อ) 

3.  มีการนาํเสนอผลงานวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกล 
 
4.  มีการจดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) สรุปผลการจดั
สมัมนาดา้นการศึกษาทางไกล  
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) แผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลการวิจยั   ดา้น
การศึกษาทางไกล 

2.  มีระบบรวบรวม คดัสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือถือไดแ้ละ
รวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน ์ 

1.  ดาํเนินการคดัสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากการวิจยัท่ีมีผลกระทบ 
และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในดา้นการศึกษา การเมืองการปกครอง 
สุขภาพอนามยั ตลอดจนวิถีการดาํรงชีวิต ไปทาํการเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ือโทรทศัน์ (ช่อง 11 และ UBC TV8) ส่ือวิทยุกระจายเสียง และ
หนังสือพิมพ์ (มติชน และคม ชัด ลึก)  ซ่ึงแต่ละส่ือท่ีนําเสนอ มีระบบการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

          1. ส่ือวิทยโุทรทศัน ์และวิทยกุระจายเสียง   
             1.1 วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากงานวิจยั 
             1.2 จดัทาํประเดน็คาํถาม และเชิญนกัวิจยัหวัหนา้โครงการมาเป็นผูใ้ห ้ 
                   คาํตอบ และบอกเล่าขอ้คน้พบสาํคญัจากการวิจยั ใชเ้วลาประมาณ  
                  15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2-1%20(6).pdf
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2.  มีระบบรวบรวม คดัสรรวิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือถือไดแ้ละ
รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน ์  
(ต่อ) 

          2. ส่ือหนงัสือพิมพ ์
              2.1 วิเคราะห์ และสงัเคราะห์สาระสาํคญัจากผลงานวิจยั 
                 2.2  จดัทาํสรุปและนาํเสนอในลกัษณะขอ้คน้พบท่ีโดดเด่น 
          สาํหรับปีงบประมาณ 2552  สถาบนัวิจยัและพฒันาไดด้าํเนิน การเผยแพร่
ความรู้จากผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัให้ทนัต่อการใช้ประโยชน์ผ่านทางส่ือ
รายการวิทยโุทรทศันข์องมหาวิทยาลยัช่วง “คุยกบันกัวิจยั”  จาํนวน 5 คร้ัง  

 
 
 
มสธ. / สวพ.4.2-2 (1)  บนัทึกเชิญ
เผยแพร่ผลงานวิจยัผา่นส่ือวิทยุโทรทศัน์
ในรายการ “เวลา มสธ.” 

3.  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงั
ผูเ้ก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1.  มีการดาํเนินการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอก ดงัน้ี   

  1.1 ในกรณีท่ีจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม หากผลงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั
โดยเฉพาะก็จะดําเนินการเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน และผู ้เ ก่ียวข้องภายใน
มหาวิทยาลยัเท่านั้น แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก จะดาํเนินการจดัส่งตวัเล่มรายงานท่ีจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบั
ยอ่แลว้แต่กรณี   
    อย่างไรก็ตามสถาบนัวิจยัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูวิ้จยั
ไดรั้บทุนจากงบประมาณแผ่นดินและจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
ให้แก่เครือข่ายวิจัยภายนอกเป็นประจําได้แก่ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย (วช) 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หอสมุดแห่งชาติ  และหอ้งสมุดรัฐสภา 
 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) รายช่ือ
ผลงานวิจยัท่ีเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) รายช่ือการ
ประชุม/สมัมนาทางวิชาการระดบัชาติ/
นานาชาติ และรายช่ือวารสารทาง
วิชาการ/วิจยั 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (3)  ข่าววิจยั 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (4)  สรุปผลการจดั
ประชุมทางวิชาการ 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (5)  สรุปผลการจดั
นิทรรศการการนาํเสนอผลงานวิจยั
แห่งชาติ ประจาํปี 2552 
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3.  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงั
ผูเ้ก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  (ต่อ) 

  1.2 สนบัสนุนใหน้กัวิจยัของมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํบทความวิจยั/วิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมี peer review  หรือนาํเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีหน่วยงานภายนอกหรือ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดข้ึน (ดังรายช่ือการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ระดบัชาติ/นานาชาติ และรายช่ือวารสารทางวิชาการ/วิจยั ) และประชาสมัพนัธ์ใน
ข่าววิจยัรายเดือน 
  1.3 นาํผลงานวิจยัท่ีแลว้เสร็จเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัฯ ภายหลงั
จากท่ีคณะกรรมการวิจยัมีมติรับรองรายงานการวิจยัเรียบร้อยแลว้  
  1.4  จดัการประชุมทางวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั ประจาํปี 2552  เร่ือง 
“การประชุมทางวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ ประจาํปี 2552” 
ในวนัท่ี 1-2 กนัยายน  2552  ณ หอ้งประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มสธ. โดยมี
ผู ้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กร
ประชาชน จาํนวน 50 คน รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการจดัประชุมทาง
วิชาการฯ ท่ีแนบ    
  1.5 สนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยภาค
นิทรรศการในงาน “การนาํเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ ประจาํปี 2552” ซ่ึงจดัโดย 
วช.เม่ือวนัท่ี 26-30 สิงหาคม 2552  ณ ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการ
จดันิทรรศการการนาํเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 
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3.  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงั
ผูเ้ก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  (ต่อ) 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศมาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลยัจัดทาํบทความวิจัยด้าน
การศึกษาทางไกล (ภาษาองักฤษ) เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารอิเลก็ทรอนิกส์
ASEAN  Journal of open distance Learning (AJODL)   

มสธ. / สวพ.4.2-3 (6) วารสาร AJODL 
VOL.1 No 2009 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์การภายนอกสถาบนัเพ่ือการนาํ
ผลงานไปใชป้ระโยชน ์

สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางท่ีทาํหนา้ท่ีประสานงานระหว่างแหล่งทุน
ภายนอก นกัวิจยั และมหาวิทยาลยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่โครงการวิจยัท่ีไดรั้บ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนก่อนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  สถาบันฯ รับเร่ืองการขอส่ง
ขอ้เสนอโครงการวิจยัจากหวัหนา้โครงการ  ดาํเนินการประสานงานกบัแหล่งทุน  
จดัทาํหนงัสือรายละเอียดขอยื่นขอ้เสนอโครงการ  และจดัส่งขอ้เสนอใหแ้หล่งทุน 

2. ขั้นตอนระหว่างดาํเนินโครงการวิจยั  สถาบนัฯ ประสานการเบิกจ่ายเงิน
กบัแหล่างทุน กรณีท่ีแหล่งทุนใชวิ้ธีจ่ายเป็นเช็ค  สถาบนัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีออกไป
รับเช็ค  ทาํบนัทึกขออนุมติัจัดสรรเงินโครงการวิจยัไปยงักองคลงั  และแจง้ให้
นักวิจัยทราบเม่ือกองคลังสั่งจ่ายเช็คให้กับหัวหน้าโครงการ  กรณีท่ีหัวหน้า
โครงการวิจยัประสงค์จะยืมเงินทดรองจ่าย  ทางสถาบนัฯ จะประสานงานการยืม
เงินกบักองคลงัใหแ้ก่หวัหนา้โครงการ นอกจากน้ี สถาบนัยงัทาํหนา้ท่ีประสานงาน
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัวิจยัและแหล่งทุนตามการร้องขออีกดว้ย 

3. ขั้นตอนหลงัจากโครงการวิจยัเสร็จส้ิน  สถาบนัฯ ดาํเนินการเบิกเงินค่า
ประกนัผลงานใหแ้ก่หวัหนา้โครงการ จดัทาํสรุปงบประมาณท่ีไดรั้บ หลงัจากนั้นจะ
ประสานงานกบัแหล่งทุนเร่ืองการนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) Flowchart การ
ประสานงานกบัแหล่งทุนภายนอก 
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (2) หนงัสือ
สาํนกังานปลดันายกรัฐมนตรี ท่ี นร 
0108/2077 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552  
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (3) หนงัสือสาํนกั
พฒันาการคุมประพฤติ ท่ี ยธ 0317/1715 
ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2552  
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (4) หนงัสือ
สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว ท่ี กก 
0402/6095 ลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2552  
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (5) หนงัสือ
สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์
เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ      
ท่ี พม 0504/1297  ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม 2552 

4.2-3%20(6).pdf
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4.2-4%20(3).pdf
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4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์การภายนอกสถาบนัเพ่ือการนาํ
ผลงานไปใชป้ระโยชน ์ (ต่อ) 

  ดว้ยระบบและกลไกของสถาบนัฯ จึงทาํให้สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีถูก
นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในปีงบประมาณ2552 ไดแ้ก่ 

1. โครงการจดัทาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานความโปร่งใสตามตัวช้ีวดัท่ีกาํหนดภายใต้
พระราชบญัญติัขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. โครงการจดัทาํแผนติดตามประเมินผลและพฒันาชุดความรู้ เพ่ือนาํไปจดัทาํ
เป็นหลกัสูตรดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติ
ดว้ยกระบวนการละคร 

3. โครงการจดัทาํแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล
ขอ้มลูการประชุมช้ีแจงเพ่ือเผยแพร่มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย 

4. โครงการวิจยัประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนระดบัชาติ เร่ือง
การป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหาการคา้เด็กและหญิงภายในประเทศ
และขา้มชาติ พ.ศ. 2546 

5. โครงการสร้างเสริมพลงัเยาวชนในการควบคุมโรคอว้นในโรงเรียน 
โครงการคุม้ครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพฒันาระบบเพ่ือคุม้ครองสิทธิสตรีใน
ชุมชน     

6. โครงการวิจยัประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนระดบัชาติ เร่ือง
การป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหาการคา้เด็กและหญิงภายในประเทศ
และขา้มชาติ พ.ศ. 2546 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (6) หนงัสือมลูนิธิ
พฒันาไท ท่ี มพท. 52/100  ลงวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2552  
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (7) หนงัสือ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ท่ี พม 0403/2508 ลงวนัท่ี  
21กรกฎาคม 2552  

 

4.2-4%20(6).pdf
4.2-4%20(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุน

ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์การภายนอกสถาบนัเพ่ือการนาํ
ผลงานไปใชป้ระโยชน ์ (ต่อ) 

7. โครงการสร้างเสริมพลงัเยาวชนในการควบคุมโรคอว้นในโรงเรียน 
         โครงการคุม้ครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพฒันาระบบเพ่ือคุม้ครองสิทธิสตรี 
         ในชุมชน 

 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การ ซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจ นการคุ้มครอง สิทธิขอ ง    
งา นวิจัย  ห รื อ ส่ิงป ระดิษ ฐ์  ห รื อ
นวัตกรรมให้แ ก่นัก วิจัย เจ้า ของ
ผลงาน 

- - 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้ 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 4 ขอ้ 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.3  เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํ และบุคลากรวจิยั  (สกอ. 4.3, สมศ. 2.2 และ  2.3) 
 
วธีิคํานวณ 
 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท 

ปีการศึกษา 2552 มีงบประมาณสนบัสนุนเพ่ือการทาํวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
จากภายในมหาวิทยาลยัเป็นเงิน 13,182,100.36  บาท และ 
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นเงิน 155,477,625.57 บาท  
รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 168,659,725.93  บาท  
 
คิดเป็นจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัเท่ากบั  450,961.83 บาท ต่ออาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง 
จาํนวน 374 คน (ไม่นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ) 
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ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน รวมเงนิสนับสนุน 
ภายในและภายนอกถาบัน                            

(บาท) 
จาํนวน
ผู้รับทุน 

(คน) 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

จาํนวน
ผู้รับทุน 

(คน) 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 374 คน * 

125 13,182,100.36   77 155,477,625.57 168,659,725.93   

 
    

เฉลีย่ต่ออาจารย์ประจาํ  
450,961.83 บาท : คน 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระหวา่ง 

1 - 16,999 บาท 
ระหวา่ง 

17,000 - 24,999 บาท 
มากกวา่หรือเท่ากบั  

25,000 บาท 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  25,000 บาท 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 450,961.83 บาท 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 4.3(1) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ และบุคลากรวิจยั   

KPI_4.3/KPI_4.3.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4  ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ
ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํ  (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค ์และการนาํไปใชป้ระโยชน ์
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระหวา่งร้อยละ 

20 - 29 
76 

X100 = ร้อยละ  20.32 
374 

 
ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

จาํนวนการเผยแพร่ / 
นําไปใช้ประโยชน์ 

ระดบัชาติ 
(เร่ือง) 

ระดบั
นานาชาต ิ

(เร่ือง) 

รวม 
(เร่ือง) 

รวม
ทั้งส้ิน 
(เร่ือง) 

จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ
และนักวจิยั** 

(คน) 

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจาํ

และนักวจิยั 

ตีพิมพเ์ผยแพร่ 30 7 37 
76 374 20.32 

นาํไปใชป้ระโยชน์ 39 39 

** นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระหวา่งร้อยละ 

1 - 19 
ระหวา่งร้อยละ 

20 - 29 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 30 
X 2 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 20.32 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 4.4(1) ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือนาํไปใชป้ระโยชนท์ั้งใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

 

KPI_4.4/KPI_4.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํและบุคลากรวจิยัที่ได้รับทุนทําวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่ออาจารย์ประจาํและบุคลากรวจิยั  (สมศ 

2.4 และ 2.5) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายในและภายนอกสถาบนัปีการศึกษานั้น 

(ไม่นบัซํ้าแมว้า่อาจารยป์ระจาํหรือบุคลากรวิจยัจะไดทุ้นวิจยัหลายคร้ังในปีนั้นๆ) 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและบุคลากรวิจยัในปีนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 30 – 44 
174 

X100 = ร้อยละ  46.52 
374 

 

X 100 
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ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
                  หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 2552 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและบุคลากรวจิยั 
ที่ได้รับทุนทําวิจยั รวมทั้งส้ิน 

จาํนวน 
อาจารย์

ประจาํ** 

ร้อยละต่อ
อาจารย์
ประจาํ ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลัย 

123 77 174 374 46.52 
* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -29 ร้อยละ 30 - 44 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 45 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 45 
X 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 46.52 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 4.4.1(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนทาํวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่ออาจารย์
ประจาํและบุคลากรวิจยั 

KPI_4.4.1/KPI_4.4.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่เข้าร่วมประชุมวชิาการ หรือนําเสนอผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ 5.9) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือนาํเสนอผลงานวิชาการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

(ไม่นบัซํ้าถึงแมว้า่อาจารยผ์ูน้ั้นจะเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานหลายคร้ัง) 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํในปีงบประมาณนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 35 – 49 
194 

X100 = ร้อยละ  54.04 
359 

ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
                  หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 2552 

จาํนวนที่เข้าร่วมประชุม /  
นําเสนอผลงานวชิาการ ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาต ิ รวม * จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ** 

ร้อยละต่ออาจารย์
ประจาํ 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและ 
นาํเสนอผลงานวิชาการ 

164 37 194 359 54.04 

    * ไม่นับซ า้ถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้ น้ันจะเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ัง 
    ** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -34 ร้อยละ 35 -49 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 50 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 54.04 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 4.4.2(1) ร้อยละของอาจาร์ประจาํท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือนาํเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

KPI_4.4.2/KPI_4.4.2.xls
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องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
ตวับ่งช้ีที่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์

และแผนดาํเนินงานของการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

มหาวิทยาลยัให้มีการจดัทาํแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2552-2556 ซ่ึงถือ
เป็นยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางในการกาํหนดนโยบายและมาตรการประจําปี     
โดยเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัจากแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี        
สู่แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ. 2552 – 2555  และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบติัใน
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีโดยผ่านโครงการยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามภารกิจ
พ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกนัระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เชิงยุทธศาสตร์ในการ
ตอบสนองผลผลิตผลลพัธ์ของมหาวิทยาลยั  ไดแ้ก่  การผลิตบัณฑิต  การบริการ
วิชาการแก่สังคม  การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  
การบริการรูปแบบพิเศษ  รวมทั้งภารกิจการสนบัสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลยั   ใน
ดาํเนินการงานจดัทาํแผนงานและงบประมาณตามโครงสร้างแผนงานของระบบ
งบประมาณ ทั้ง 6 แผน ดงัน้ี (ก) แผนงานจดัการศึกษา  (ข) แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม (ค) แผนงานวิจัย (ง) แผนงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (จ) แผนงาน
บริการรูปแบบพิเศษ (ส) แผนงานพฒันาองคก์ร 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (1)  แผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
(1 ตุลาคม 2551–30 กนัยายน 2552) 
ฉบบันโยบาย เป้าหมายและการถ่าย 
ทอดแผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยั-
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 
2556)  สู่แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

 
 
 

5.1-1(1).pdf


179 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
  ภารกิจดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม ปรากฏอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพฒันาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา 
และการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยมีเป้าประสงค์ ขอ้ท่ี 1 เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน   และ ขอ้ท่ี 2  เพ่ือบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (2)  แผนพฒันาระยะ 5 
ปี 
 

2.  มีคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรือ
หน่วยงานดํา เนินการให้บริการ
วิชาการแก่สงัคมตามแผนท่ีกาํหนด 

มสธ. มีคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาโครงการและติดตามผลการดาํเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม (เงินแผ่นดิน) ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดแผนแม่บทในการ
ดาํเนินโครงการบริการวิชาแก่สังคม   และจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการต่างๆ 
การจดัสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส 

คณะทาํงานฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัโครงการ และจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน งบเงิน
อุดหนุน ลงสู่โครงการ/ชุดโครงการ มีทั้งโครงการไม่อิงรูปแบบวิจยัโดยใหบ้ริการ
วิชาการแก่สงัคม ชุมชนและประชาชนในลกัษณะการจดัฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น
ตน้ และ โครงการอิงรูปแบบวิจยัแลว้นาํผลท่ีไดข้ยายลงสู่การบริการสังคม ชุมชน
และประชาชน โดยกาํหนดแผนแม่บทของการให้บริการออกเป็น 10 แผนงาน  
ไดแ้ก่  

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของ 12 สาขาวิชา 
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม      
    (โครงการใหม่)  

มสธ. / กผ. 5.1-2 (1) คาํสัง่ มสธ. ท่ี 
2771/2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม      
(เงินแผ่นดิน)  ลงวนัท่ี 8  กนัยายน 2551 

5.1-1(2).pdf
5.1-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรือ

หน่วยงานดํา เนินการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผนท่ีกาํหนด  
(ต่อ) 

4. แผนงานการนาํขอ้คน้พบจากการวิจยัไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(โครงการเดิม) 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (คบช.) 
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 
7. แผนงานพฒันาทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน  
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของศูนยวิ์ทยพฒันา 
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลยั 
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนกัศึกษา มสธ. เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม 

 

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรือ
ระเบียบในการใหบ้ริการวิชาการแก่
สงัคม 

มหาวิทยาลัยมีการกาํหนดประกาศมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจยั)  
ฉบบัลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม 2552     ตามมติ ครม.  หนงัสือกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2549 
(ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0409.6/ว 95 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2549) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทาํงานฯ กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  
ในการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  ประกอบดว้ย 

ก. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 

ข. การจดัทาํคาํขอและจดัสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ค. การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ง. การติดตามผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
จ. การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ฉ. ปฏิทินการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ช. แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ. เอกสารขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ   

มสธ. / กผ.5.1-3 (1) หลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัในการดาํเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 
มสธ. / กผ.5.1-3 (2) รายงานการประชุม 
คร้ังท่ี  1/2552  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2551  
มสธ. / กผ.5.1-3 (3) สรุปผลการประชุม
แนวทางการจดัทาํโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจาํปีงบประมาณ 
2552 (เงินแผ่นดิน) เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2551 
 

 

5.1-3(1).doc
5.1-3(2).doc
5.1-3(3).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตาม

แผนท่ีกาํหนด 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบและวิธีการ

ประเมินผลดงัน้ี 
1. เม่ืออนุมติัและทาํสญัญาโครงการโดยมีแผนงวดงานและแผนการใชจ่้ายและ

กาํหนดเป็น KPI ในคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีของหน่วยงาน   
2. การเบิกจ่ายตามแผนโดยการเบิกแต่ละงวดจะตอ้งรายงานผลการติดตามการ

ใชจ่้ายเงินตามแบบ ผด.ผส.4  ก่อนการขออนุมติัการเบิกจ่ายในงวดถดัไป 
3. มีการรายงานผลการดาํเนินการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในรอบ 

6 ,9 ,12 เดือน ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแล   
4. ใหผู้รั้บผิดชอบโครงการนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิชาการ

บริการแก่สงัคม ต่อประธานคณะทาํงาน  
5. มีคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ท่ีมีการ

เบิกจ่ายของโครงการวิชาการบริการแก่สงัคม 
6. มีการประเมินผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน จากการ

ใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดิน (PART) 

มสธ. / กผ.5.1-4 (1) แบบรายงานผลการ
การดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม งบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ ผด.บส.3) 
มสธ. / กผ.5.1-4 (2)  รายงานการติดตาม
ผลการการดาํเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 รอบ 6 เดือน 
มสธ. / กผ. 5.1-4 (3)  รายงานการ
ติดตามผลการการดาํเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

5.1-4(1).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวิชาการแก่สงัคม 
คณะทาํงานฯ ไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผลการดาํเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในแต่ละคร้ังมา
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงัคม ดงัเช่น 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม ระเบียบ มติ ขั้นตอนการบริหารและการเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน 
เช่น กองคลงั กองพสัดุ กองแผนงาน  และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

2. ปรับปรุงรูปแบบบนัทึกการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
3. ปรับปรุงรูปแบบการยืมเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั และมีความสอดคลอ้งกบั แบบ ผด.บส.4 
       ส่วนผลการประเมินการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน ไดน้าํไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในปีถดัไป ดงัน้ี  

1. การกาํหนดแนวทางใหมี้ความเช่ือมโยงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และบูรณา
การระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคม กบัภารกิจดา้นอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั เช่น
ใหมี้การระบุใหเ้ห็นว่าโครงการวิชาการ    ไปเช่ือมโยงกบัพนัธกิจการจดัการเรียน
การสอน ในชุดวิชาใด โดยกาํหนดไวเ้อกสารแนบทา้ยสญัญาสาํหรับในปี 2553 

2. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายและ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจยั) 

3. ศึกษาและพฒันาระบบการจดัทาํคาํขอและบริหารจดัการผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 

 มสธ. / กผ. 5.1-5 (1)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. 5.1-4(2) และ 5.1-4(3) 
 มสธ. / กผ. 5.1-5 (2) รายงานการ
ประชุมคณะทาํงานฯ คร้ังท่ี 6/ 2552 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2552  
มสธ. / กผ. 5.1-5 (3) รายการการประชุม
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม คร้ังท่ี 
8/2552 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2552   
มสธ. / กผ. 5.1-5 (4) รายการการประชุม
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม คร้ังท่ี 
9/2552  เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552  
มสธ. / กผ. 5.1-5 (5) รายการการประชุม
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม คร้ังท่ี 
10/2552 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 
มสธ. / กผ. 5.1-5(6) สรุปผลการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีแจงการบริหาร
และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงิน
แผน่ดิน) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวิชาการแก่สงัคม  (ต่อ) 
4. การกาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้บริการแก่สังคมเพ่ือให้

ผลลพัธ์ท่ีได้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุด ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 

5. การกําหนดและกระจายภารกิจในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้
หน่วยงานทั้งส่วนวิชาการและหน่วยงานสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัไดมี้ส่วนร่วมใน
การพฒันาสงัคม 

6. การจัดทําเว็บไซต์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ   ในการนาํเสนอ
ผลงานต่อสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองยิ่งข้ึน 

7. จดัใหมี้การสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัทาํโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมเพ่ือสามารถนาํส่งผลผลิตและผลลพัธ์ของมหาวิทยาลยั เช่นสัมมนาเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (7) ตวัอยา่ง 
เอกสารแนบทา้ยสญัญา  ปี 2553 
มสธ. / กผ. 5.1-5 (8)  บนัทึก ศธ(พ)  
0522.01(03)/150 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
2552 เร่ือง การพฒันาระบบคาํขอและ
จดัการงบประมาณโครงการผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ 
มสธ. / กผ. 5.1-5 (9) สรุปผลการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีแจง วิธี
ปฏิบติัการบริหารงบประมาณ  การยืม
เงินทดรองจ่าย  การเบิกจ่ายเงิน  การกนั
เงินไวเ้บิกเหล่ือมปี  การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน  การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการ
ติดตามผลกาการใชจ่้าย ตามแบบ 
ผด.บส.4  โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2552 
มสธ. / กผ. 5.1-5 (10) คาํสัง่ มสธ. ท่ี 
3159 / 2552 เร่ือง  ใหบุ้คลากรประชุม
เชิงปฏิบติัการการจดัทาํร่างประกาศ
หลกัเกณฑค่์าใชจ่้ายโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมท่ีไม่อิงรูปแบบวิจยั ลง
วนัท่ี 5 ตุลาคม 2552 

5.1-5(7).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวิชาการแก่สงัคม  (ต่อ) 
 มสธ.  / กผ. 5.1-5 (11) หนงัสือเชิญ

ประชุมบนัทึก ศธ 0522.01(03) / 1156 
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2552 เร่ือง ขอเชิญเป็น
วิทยากรการสมัมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
“ดา้นผูสู้งอาย”ุ กบัการบริการวิชาการแก่ 
สงัคม 
มสธ. / กผ. 5.1-5 (12) บนัทึก ศธ 
0522.01/ว 5578 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 
เร่ือง เชิญเขา้ร่วมสมัมนาผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย “ดา้นผูพิ้การ” กบัการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

6.  มีการจัดทาํแผนการเช่ือมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอน หรือ
ก า ร วิ จั ย  ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม 

คณะทาํงานฯ ไดก้าํหนดให้แผนการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม  ดงัเห็นไดจ้าก การท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดก้าํหนด
แผนแม่บทการใหบ้ริการออกเป็น 10 แผนงาน  ไดแ้ก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของ 12 สาขาวิชา 
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม   
    (โครงการใหม่)  

มสธ.  / กผ. 5.1-6 (1) รายการการ
ประชุมคร้ังท่ี 1/2552  วนัท่ี 29 ตุลาคม 
2551  
มสธ.  / กผ. 5.1-6 (2) รายการการ
ประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 4/2552 วนัท่ี 15 
มกราคม 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการจัดทาํแผนการเช่ือมโยงและ

บูรณาการการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอน หรือ
ก า ร วิ จั ย  ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม  (ต่อ) 

4. แผนงานการนาํขอ้คน้พบจากการวิจยัไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม  
(โครงการเดิม) 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (คบช.) 
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 
7. แผนงานพฒันาทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน  
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของศูนยวิ์ทยพฒันา 
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลยั 
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนกัศึกษา มสธ. เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม 
-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการเรียน

การสอน ในแผนงานท่ี  1  2  5  7   8   และ 10 โดยกาํหนดไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ย
สัญญาท่ีระบุให้ชัดเจน สอดคล้องกับการเ รียนการสอนในชุดวิชาใดใน
มหาวิทยาลยั 

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการวิจยั 
โดยเห็นชอบให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมในลกัษณะโครงการท่ีอิงรูปแบบ
วิจยั ในแผนงานท่ี 3 และ การนาํผลการวิจยัไปสู่การใหบ้ริการแก่สงัคม  ในแผนท่ี 4  

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม ในแผนงานท่ี 6 และ 9 
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7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเ ช่ือมโยง  และบูรณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่สังคม
กบัภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั 

คณะทาํงานฯ ได้นําผลจากการติดตาม และประเมินสัมฤทธิผลการดาํเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ซ่ึงพิจารณาตาม
แผนแม่บทการให้บริการวิชาการ 10 แผนงาน  มาเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานดา้นบริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 โดยใหมี้ความเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้
กบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ท่ีมีความ
ชดัเจนยิ่งข้ึน โดยกาํหนดเป็นแผนงานของการให้บริการวิชาการแก่สังคม จาํแนก
เป็น 10 แผนงาน ไดแ้ก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของ 12 สาขาวิชา 
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม      
    (โครงการใหม่)  
4. แผนงานการนาํขอ้คน้พบจากการวิจยัไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

(โครงการเดิม) 
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (คบช.) 
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 
7. แผนงานพฒันาทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน  
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของศูนยวิ์ทยพฒันา 
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลยั 

      10. แผนงานส่งเสริมชมรมนกัศึกษา มสธ. เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม 

มสธ. / กผ. 5.1-7 (1) สรุปผลการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีแจงการบริหาร
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม  ประจาํปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553 (งบ
แผน่ดิน) เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552   
มสธ. / กผ. 5.1-7 (2)  สรุปผลการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีแจง วิธี
ปฏิบติัการบริหารงบประมาณ  การยืม
เงินทดรองจ่าย  การเบิกจ่ายเงิน  การกนั
เงินไวเ้บิกเหล่ือมปี  การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน  การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการ
ติดตามผลกาการใชจ่้าย ตามแบบ 
ผด.บส.4  โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2552  
มสธ. / กผ. 5.1-7 (3)  รายงานประชุม
คณะทาํงานฯ คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี 7 
ตุลาคม 2552 

 

5.1-7(1).doc
5.1-7(2).doc
5.1-7(3).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเ ช่ือมโยง  และบูรณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่สังคม
กับภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  
(ต่อ) 

    มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ใน 2 ลกัษณะ   
1.ประเมินรายโครงการท่ีเนน้จาํนวนผูรั้บบริการ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
2.ประเมินผลสมัฤทธ์ิผา่นรายงาน PART ท่ีนาํเสนอ สาํนกังบประมาณ  ของผลผลิต
ผลงานบริการวิชาการ ประจาํปี 2552 
  และมีการนาํผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้ มาปรับปรุงดงัน้ี 
1.นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาท่ี
ผูรั้บผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม จะตอ้งระบุไวใ้นสัญญาใหช้ดัเจน ว่า 
โครงการนั้นไปบูรณาการกบัชุดวิชาใดของมหาวิทยาลยั  
2.นาํไปบูรณาการกบัการวิจยั โดยจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ทุกสาขาวิชา ในการนาํ
ขอ้คน้พบผลการวิจยัท่ีไดด้าํเนินการเสร็จแลว้ ไปสู่การใหบ้ริการแก่สงัคม 
3.นาํไปบูรณาการกบัการทาํนุ บาํรุง ศิลปะและวฒันธรรม  โดยจดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่สาํนกัการศึกษาต่อเน่ือง สาํนกัวิชาการ สาํนกับรรณสารสนเทศ และศูนยวิ์ทย
พฒันา เพ่ือจดัทาํโครงการเก่ียวการทาํนุบาํรุง ศิลปะและวฒันธรรม  และนาํไป
เผยแพร่ต่อสังคมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โครงการอบรมพระภิกษุสงฆข์องสํานกั
การศึกษาต่อเน่ือง   โครงการเทศน์มหาชาติของสํานกัวิชาการ โครงการนนทบุรี
ศึกษาของ สาํนกับรรณสารสนเทศ   และโครงการตามรอยสุนทรภู่ของศูนยวิ์ทยพฒันา 

มสธ.  / กผ. 5.1-7 (4)  รายงานผลการ
ดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม ประจาํปีงบประมาณ 2552     
มสธ. / กผ. 5.1-7 (5) แบบรายงานผล
การวิเคราะห์ระดบัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานจากการใชจ่้ายงบประมาณ 
(PART) ประจาํปีงบประมาณ 2552 
 

 
 
 
 
 

5.1-7(4).xls
5.1-7(5).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้แรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวชิาการ 
กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 5.2 และ สมศ. 3.2) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั  
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติในปีการศึกษานั้น  

(ไม่นบัซํ้าแมว้า่อาจารยท่์านนั้นจะมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการฯ หลายคร้ัง) 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 35 

148 
X100 = ร้อยละ 38.95 

380 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 24 ร้อยละ 25 - 34 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 35 
 

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 35 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 38.95 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 5.2(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นท่ีปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ   

KPI_5.2/KPI_5.2.xls


191 
 

 
ตวับ่งช้ีที่ 5.3   ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละ

นานาชาตต่ิออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 5.3 และ สมศ. 3.1) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ  
พฒันาและสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น  

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
225 

X100 = ร้อยละ  62.67 
359 

     ** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1- 24 ร้อยละ 25 - 39 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40 
 

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 40 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 62.67 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 5.3(1) ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

KPI_5.3/KPI_5.3.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ  (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 - 84 ร้อยละ 85.44 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 75 - 84 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 85 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 85 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 85.44 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 5.4(1) รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อบณัฑิตของผูใ้ชบ้ณัฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีต่อสงัคม 

KPI_5.4/KPI_5.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5 จาํนวนแหล่งให้บริการวชิาการและวชิาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ  (สกอ. 5.5 และ สมศ. 3.5) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

มหาวิทยาลยัมีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงใหบ้ริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อชุมชนในดา้นวิชาการและการพฒันาความรู้ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ ท่ีไดผ้า่นการประเมินผลจากสาํนกังาน ก.พ.ร. ประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํนวน 9 แหล่งไดแ้ก่   

1) ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ   
2) สาํนกัการศึกษาต่อเน่ือง   
3) สาํนกัคอมพิวเตอร์   
4) สาํนกัทะเบียนและวดัผล   
5) สาํนกัเทคโนโลยีการศึกษา 
6) ศูนยข์อ้มลูท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลงัในนามมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (สถาบนัวิจยัและพฒันา) ในฐานะท่ีปรึกษาสาขาเบด็เตลด็ ดา้นนโยบายระดบั

ระหวา่งประเทศและสาขาประชากรดา้นการวิจยัและประเมินผล  
7) โครงการศูนยสุ์โขทยัศึกษา 
8) ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
9) ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ 

  
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1- 2 แหล่ง 3 แหล่ง 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

4 แหล่ง 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 แหล่ง 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 9 แหล่ง 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.1  มกีารนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ และวชิาชีพมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิัย  (สมศ. 3.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มี แ ผ น ใ น ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจยั 

มีแผนการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ / วิชาชีพมาใชใ้นการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

ศษ 5.5.1-1 (1) ตวัอยา่งแผนการนาํ
ความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ / วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการ
สอนและการวิจยั  

2. มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ย 1 
โครงการ 

มีการนาํความรู้จากการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชใ้นการเรียนการ
สอน เช่น 
    - นาํความรู้จากโครงการบริการวิชาการ โครงการพฒันาศกัยภาพทางการวิจยั 
      ของผูบ้ริหารการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจงัหวดั 
      นนทบุรี มาใชใ้นการเรียนการสอน ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจยับริหาร 
      (23501) และชุดวิชา วิจยัทางการบริหารการศึกษา (23701) 

ศษ 5.5.1-2 (1) ตวัอยา่งแผนกิจกรรม
การศึกษาชุดวิชา สารสนเทศและการ
วิจยับริหาร (23501) 
ศษ 5.5.1-2 (2) ตวัอยา่งแผนกิจกรรม
การศึกษาชุดวิชา วิจยัทางการบริหาร
การศึกษา (23701) 

3.  มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชใ้นการวิจยั อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

มีการนาํความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชใ้นการวิจยั เช่น 
    -  นาํความรู้จากการบริการวิชาการโครงการการอบรมใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 
       เร่ือง ไขห้วดัใหญ่ 2009 มาใชใ้นการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมแบบกลุ่ม 
       กิจกรรม เร่ือง ไขห้วดัใหญ่ 2009 

ศษ 5.5.1-3 (1) ตวัอยา่งรายงานการวิจยั 
เร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมแบบกลุ่ม
กิจกรรม เร่ือง ไขห้วดัใหญ่ 2009 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการนาํความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
นอ้ย 1 โครงการ 

มีการนาํความรู้จากการบริการวิชาการโครงการ /วิชาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนและ
การวจิยั  เช่น   
    - นาํความรู้จากการบริการวชิาการโครงการจดัการความรู้แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
       อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือส่งเสริมบริการความรู้สู่ชุมชน  มาใชใ้น 
       การเรียนการสอน วชิา การวางแผน   การกาํกบัและการประเมินการศึกษานอก 
       ระบบ (26702) รวมทั้งมีการนาํมาสู่การทาํวจิยัต่อเน่ือง โดยการจดัทาํโครงการ   
       วจิยัเร่ือง ผลการใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อาํเภอสามโคก  
       จงัหวดัปทุมธานี 

ศษ 5.5.1-4 (1) ตวัอยา่งแผนกิจกรรม
การศึกษาชุดวชิา การวางแผน การกาํกบั
และการประเมินการศึกษานอกระบบ 
(26702) 
ศษ 5.5.1-4 (2) ตวัอยา่งโครงการวจิยั  เร่ือง  
ผลการใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี 

5. มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ/
วชิาชีพ  อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

- - 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการครบ 

3 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.2  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพือ่สังคมต่ออาจารย์ประจาํ (สมศ 3.4)   และ 
 ตวับ่งช้ีที่ 5.5.3  รายรับของสถาบันในการให้บริการวชิาการและวิชาชีพของมหาวทิยาลยัต่ออาจารย์ประจาํ (สมศ 3.6) 
 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 4 / 2552  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552   มีมติใหง้ดเวน้การประเมิน 2 ตวับ่งช้ีน้ีในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552  เน่ืองจาก เป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.   
 

ตวับ่งช้ีที่ 5.5.4  ระดบัความสําเร็จในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  (สมศ. 3.7) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มี แ ผ น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า ร

ให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วน
ตามพนัธกิจของสถาบนั 

2. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตา ม แผ น หรื อ โ คร ง กา ร ใน ก า ร
ให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วน
ตามพนัธกิจของสถาบนั 

3.  มีการบูรณาการการเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ให้บริการวิชาการแก่สังคม อย่าง
นอ้ย 1 โครงการ 

มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานฯ เพ่ือพิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะทาํงานชุดน้ีมีหนา้ท่ีพิจารณากาํหนด
แผนแม่บทในการดาํเนินโครงการบริการวิชาแก่สังคม   และจดัลาํดบัความสําคญั
ของโครงการต่างๆ การจดัสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานเป็น
รายไตรมาส 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดจ้ดัสรรงบประมาณลงสู่โครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมต่าง ๆ  10 แผนงาน  ไดแ้ก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของ 12 สาขาวิชา 
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม   
    (โครงการใหม่) แห่งการเรียนรู้ 
4. แผนงานการนาํขอ้คน้พบจากการวิจยัไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม  

(โครงการเดิม) 

มสธ. / กผ. 5.5.4-1 (1)   คาํสัง่มสธ. ท่ี 
2771 / 2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงาน
เพ่ือพิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
(งบแผ่นดิน) ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2551  
มสธ. / กผ. 5.5.4-1  (2)  สรุปผลการ
ประชุมแนวทางการจดัทาํโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจาํปี
งบประมาณ 2552 (เงินแผน่ดิน) เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 
 

KPI_5.5.4/5.5.4-1(1).pdf
KPI_5.5.4/5.5.4-1(2).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค ์

หรือการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สงัคม อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (คบช.) 
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 
7. แผนงานพฒันาทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน  
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของศูนยว์ิทยพฒันา 
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลยั 
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนกัศึกษา มสธ. เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม 
-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการเรียน

การสอน ในแผนงานท่ี  1,   2 ,  5 ,  7,   8   และ 10 โดยกําหนดไว้เป็น
เอกสารแนบทา้ยสัญญาท่ีระบุใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในชุดวิชา
ใดในมหาวิทยาลยั 

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการวิจยั 
โดยเห็นชอบใหมี้การบริการทางวิชาการแก่สังคมในลกัษณะโครงการท่ีอิงรูปแบบ
วิจยั ในแผนงานท่ี 3 และ การนาํผลการวิจยัไปสู่การใหบ้ริการแก่สงัคม  ในแผนท่ี 4  

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม ในแผนงานท่ี 6 และ 9 

มสธ. / กผ. 5.5.4-1  (3)  รายงานการ
ติดตามผลการการดาํเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน 
 

5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและองค์กรใน
ชุมชนในการพฒันาความเข้มแข็ง
ของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทาํงานฯ ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
จาํนวน 2,000,000 บาท  เพ่ือจดัทาํโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งผลต่อประชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศและ
สังคมโดยรวม  มีความพร้อมทั้งดา้นขอ้มูล ส่ือ เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน
การบูรณาการทั้งดา้นการเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการในการ 

มสธ. / กผ. 5.5.4-5  (1)  
http://cdlearnse.stou.ac.th/ 

 

KPI_5.5.4/5.5.4-1(3).doc
http://cdlearnse.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาและองค์กรใน
ชุมชนในการพฒันาความเข้มแข็ง
ของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ อย่างน้อย 1 โครงการ 
(ต่อ) 

ดาํเนินการ มีความเหมาะสมในการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมไดใ้น
หลายระดบั ทั้งระดบัการใหข้อ้มูลเป็นความรู้การปรึกษาหารือ  การเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนการร่วมดาํเนินการเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม 
ตอบสนองความตอ้งการและเกิดประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสงัคมโดยรวม    
 

 

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

1-2 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีที่ 6.1 มรีะบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกา รกํา หนดนโยบาย ท่ีชัด เจน

ปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ 
มีนโยบายและแผนแม่บทการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั ทั้งการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย โดยใช้
งบประมาณดาํเนินการจากกองทุนอุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก เงินแผ่นดิน และ
เงินรายได ้

มสธ. / สศต. 6.1-1 (1) แผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ง แผนงานทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม (หนา้ 135-145) 
มสธ. / สศต. 6.1-1 (2) แผนแม่บท 
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (พ.ศ.
2552-2556) 

2.  มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ส อ ด ค ล้อ ง กับ
แผนงาน และมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

มีโครงการ/กิจกรรมดา้นการทาํนุศิลปวฒันธรรมท่ีกาํหนดผลผลิต ตวัช้ีวดั และค่า
เป้าหมาย บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี และกิจกรรม/โครงการท่ี
ดํา เ นินการตามแผนงานของแผนแม่บทการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 - 2556 มีการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี ดงัน้ี 

 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) รายละเอียด
งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ง 2.1.1โครงการพฒันาอุทยาน
การศึกษารัชมงัคลาภิเษก (กองทุน
อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก) (หนา้ 
135-140) 

 

6.1.1(1).pdf
6.1-1(2).pdf
6.1-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ส อ ด ค ล้อ ง กับ
แผนงาน และมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  (ต่อ) 

1. โครงการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  
-  จดัพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2552 

วนัศุกร์ท่ี 30 และวนัเสาร์ท่ี 31 ตุลาคม 2552 ณ วดัพญาภู อาํเภอเมืองน่าน 
จงัหวดัน่าน 

       2.    โครงการเทศกาลวนัลอยกระทง 
-  จดังาน “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวฒันธรรมไทย ลอยกระทง ท่ี มสธ.” คร้ังท่ี 6  

วนัจนัทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสระนํ้าหนา้อาคารวิทยทศัน ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์
-  จดังาน “รักษว์ฒันธรรม นาํสงกรานต ์สืบสานประเพณีไทย” 

วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานปาริชาต และใตอ้าคาร
บริหาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

4. โครงการทอดผา้ป่าการศึกษา 
-  จดัทอดผา้ป่าการศึกษา วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2553 แด่โรงเรียนผาสุก

มณีจกัรมิตรภาพท่ี 116 ในงานประเพณีสงกรานต ์ประจาํปี 2553 “รักษ์
วฒันธรรม นาํสงกรานต ์สืบสานประเพณีไทย” 

5. โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
-  จดังาน “การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั” วนัพุธท่ี 7 กนัยายน 2552 ณ อาคารอเนกนิทศัน ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) รายละเอียด
งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ง 2.2.1 โครงการส่งเสริมทาํนุ
บาํรุงศิลปและวฒันธรรม (หนา้ 141-
145) 
มสธ. / สศต. 6.1-2 (3) อา้งถึงเอกสาร   
มสธ./สศต. 6.1-1 (2) 

6.1-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ส อ ด ค ล้อ ง กับ
แผนงาน และมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  (ต่อ) 

6. โครงการทาํบุญตกับาตร ฟังธรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา 
6.1 จดังานวนัอาสาฬหบูชาและเขา้พรรษา ภายใตช่ื้องาน “สุขใจ ใกล้

บุญ ตกับาตร ฟังธรรม: วนัอาสาฬหบูชาและเขา้พรรษา” วนัศุกร์ท่ี 
3 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน 
และอาคารศาลาพุ่มขา้วบิณฑ ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

6.2 จดังานวนัมาฆบูชา ภายใตช่ื้องาน “ทาํบุญ ตกับาตร ฟังธรรม: วนั
มาฆบูชา” วนัศุกร์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ ณ บริเวณหอพระ
พุทธม่ิงมงคลธรรม-สถาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นกัศึกษา บุคลากร จดัอบรมปฏิบติั
ธรรม รุ่นท่ี 1 ปี 2553 วนัท่ี 17 - 19 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ วดัมเหยงคณ์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

8. โครงการสมัมนาดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จดัสมัมนาแผนแม่บทการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 - 2556) วนัจนัทร์ท่ี 29 
มีนาคม 2553 ณ อยธุยาบุรีเทวี จงัหวดัอยธุยา 

9.    โครงการอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรม 
 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวนัวิสาขบูชา ปี 2552 (การ
ประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบลีลา) 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ส อ ด ค ล้อ ง กับ
แผนงาน และมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  (ต่อ) 

- จดักิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่วดัเขาบนัไดอิฐ, วดัโพธ์ิกรุ 
และวดัยางนํ้ากลดัเหนือ วนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2552 

 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ยะลา 
- โครงการกีฬาพ้ืนบา้น สานสมัพนัธ์นกัศึกษา มสธ. 7 จงัหวดั วนั

เสาร์ท่ี 8 และวนัอาทิตยท่ี์ 9 สิงหาคม 2552 
- จดักิจกรรมร่วมทาํบุญถวายสังฆทานเพ่ือสร้างความสมคัรสมาน

สามคัคีระหวา่งชาวไทยพุทธและมุสลิม วนัองัคารท่ี 28 
กรกฎาคม 2552 

 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครนายก 
- โครงการการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน นกัศึกษา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 วนัจนัทร์ท่ี 6 และวนัองัคารท่ี 7 กรกฎาคม 2552 
- จดักิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วนัอาทิตยท่ี์ 

5 กรกฎาคม 2552 
 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. อุดรธานี 

- โครงการการอบรมปฏิบติัธรรมนาํ (จิต) ใจใฝ่ดี วนัท่ี 8 - 10 
สิงหาคม 2552 

- โครงการบายศรีสู่ขวญัวนัรับนอ้ง วนัเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2552 
- โครงการแจกฟรี CD ธรรมะ เดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ส อ ด ค ล้อ ง กับ
แผนงาน และมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  (ต่อ) 

 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี 
- โครงการการทําบุญถวายเทียนพรรษาในวนัเข้าพรรษา วนั

องัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2552 

 

3. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ 

มีการบูรณาการงานดา้นการทาํนุศิลปวฒันธรรมเขา้กบัภารกิจดา้นบริการวิชาการแก่
สงัคม ดงัน้ี 

1. การจดัทาํเวบ็ไซต ์การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย 
- จดัทาํโฮมเพจทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยมีเน้ือหา อาทิ บทความดา้น

ศิลปวฒันธรรม ข่าวประชาสมัพนัธ์งานศิลปวฒันธรรม 
2. การผลิตวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

2.1 จดัรายการวิทยกุระจายเสียง 
- วนัองัคารท่ี 1 ธนัวาคม 2552 เร่ือง “ตาํนานนิทานพ้ืนบา้น” 

2.2 จดัรายการ Webcast STOU 
- วนัพฤหสับดีท่ี 22 ตุลาคม 2552 เร่ือง “วฒันธรรมไทย” 
- วนัพฤหสับดีท่ี 29 ตุลาคม 2552 เร่ือง “กฐินและกระทงสีสนั

แห่งสายนํ้า” 
- วนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2552 เร่ือง “การแต่งกายแบบไทย” 
- วนัพฤหสับดีท่ี 4 มีนาคม 2553 เร่ือง “ประเพณีงานบุญผะเหวด 

จงัหวดัร้อยเอด็ และการเท่ียวชม เกาะกรุงรัตนโกสินทร์” 

 
 
มสธ. / สศต. 6.1-3 (1) 
http://www.stou.ac.th/study/projects/tra
ining/culture/index.htm 
 
มสธ. / สศต. 6.1-3 (2) ตารางการ
ออกอากาศรายการวิทยกุระจายเสียง 
มสธ. / สทศ. 6.1-3 (3) 
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_wor
ldknowledge.htm 

 

http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
6.1-3(2).pdf
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
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3. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ 

      (ต่อ) 

3. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
3.1 จดัโครงการรับขวญันักศึกษาใหม่ถกัทอสายใยดว้ยศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน วนัอาทิตยท่ี์ 26 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณ
อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก ศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย ชั้น 2 อาคารตรีศร หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ
ราช 

3.2 จดักิจกรรมสาธิตศิลปวฒันธรรมการผนึกภาพบนกล่องไมแ้ละการจดั
สวนถาด เน่ืองในวนัสถาปนามหาวิทยาลยั ครบรอบ 31 ปี ภายใต้
โครงการตลาดนดัแรงงานและฝึกอบรม วนัองัคารท่ี 1 และวนัพุธท่ี 2 
กนัยายน 2552 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ชั้น 2 อาคารตรีศร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3.3 จดักิจกรรมการสาธิตศิลปวฒันธรรมการร้อยมาลยัจดักระเชา้ดอกไม้
สด การผนึกภาพลายไทยบนกล่องไม ้การประดิษฐตุ๊์กตาดอกบวั และ
การแกะสลกัผกั ผลไมส้ด ในงานประเพณีสงกรานต ์ประจาํปี 2553 
“รักษว์ฒันธรรม นาํสงกรานต ์สืบสานประเพณีไทย” วนัพฤหสับดีท่ี 
8 เมษายน 2553 ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร หาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

3.4 จัดอบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นท่ี 8 อบรมทุกวันอาทิตย ์
ประมาณ 20 คร้ัง โดยมีพิธีเปิดในวนัอาทิตยท่ี์ 27 กนัยายน 2552 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (4) 
รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม, ภาพ
กิจกรรม 
ลาํดบัท่ี 1  โครงการรับขวญันศ.ใหม่ถกั 
ทอสายใยฯ 
ลาํดบัท่ี 2  รายงานผลศูนยก์ารเรียนรู้ 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา          
ทอ้งถ่ิน 
ลาํดบัท่ี 3  สาธิตการผนึกภาพบนกล่อง 
ไม ้ภาพกิจกรรม 
ลาํดบัท่ี 4  อบรมนาฏศิลป์สาํหรับ 
เยาวชน และภาพกิจกรรม 
 

 

6.1-3(4.1).pdf
6.1-3(4.2).pdf
6.1-3(4.3).pdf
6.1-3(4.4).pdf


207 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและ 
นานาชาติ อาทิ การจดัทาํฐานขอ้มูล  
ด้านศิลปวฒันธรรม การสร้าง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
การจดักิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง แ ล ะ
ต่อเน่ือง 

1.  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาภาคขับเคล่ือนการดาํเนินงานตามแผนแม่บท
วฒันธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) วนัศุกร์ท่ี 22 มกราคม 2553 ณ 
หอประชุมเลก็ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

 
2. จดัทาํเวบ็ไซต์การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือเผยแพร่

กิจกรรม และบทความเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
 

3. นาํเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นท่ี 8 ร่วมแสดงใน
งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 ภายใตช่ื้องาน “ศิลปะ 
ศิลปิน ศิลปากร” วนัพุธท่ี 9 ธนัวาคม 2552 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (1)  เอกสารการ
ประชุมสมัมนาภาคีขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานตามแผนแม่บทวฒันธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559 
มสธ. / สศต. 6.1-4 (2) 
http://www.stou.ac.th/study/projects/tra
ining/culture/index.htm 
มสธ. / สศต. 6.1-4 (3)  เอกสารการเขา้
ร่วมงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 และภาพ
กิจกรรม 

5. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

 
 
 
 

6.1-4(1).pdf
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
6.1-4(3).pdf
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6. มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้า น
ศิลปวฒันธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน  จัดทําวารสาร
ศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ มี
ความร่วมมือในการให้การบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
สงัคมในระดบัต่าง ๆ 

นาํเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นท่ี 8 ร่วมแสดงในงาน
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 ภายใตช่ื้องาน “ศิลปะ ศิลปิน 
ศิลปากร” วนัพุธท่ี 9 ธนัวาคม 2552 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม 

มสธ. / สศต. 6.1-6 (1)  เอกสารการเขา้
ร่วมงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 และภาพ
กิจกรรม 

  
 เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6.1-6(1).pdf
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ตวับ่งช้ีที่ 6.1.1  ร้อยละของชมรมที่มกีารดาํเนินการต่อเน่ืองต่อจาํวนชมรมทั้งหมด  (สมศ. 4.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จาํนวนชมรมนกัศึกษาท่ีดาํเนินกิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา  
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

จาํนวนชมรมนกัศึกษาทั้งหมด 
 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่ร้อยละ 75 100.00 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 - 75 มากกวา่ร้อยละ 75 

 

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 100.00 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 6.1.1(1) ร้อยละของชมรมท่ีมีการดาํเนินการต่อเน่ืองต่อจาํนวนชมรมทั้งหมด   
 

KPI_6.1.1/KPI_6.1.1.xls
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1  สภาสถาบันใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลกัดนัสถาบันให้แข่งขันได้ในระดบัสากล  (สกอ. 7.1, สมศ. 5.1 และ ก.พ.ร. 12) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  สภาสถาบนัมีบทบาทสาํคญัในการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
นโยบายของสถาบนั 

 
 
 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบทบาทสําคัญในการกําหนดและให้
ความเห็นทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา และใหข้อ้สังเกต
ท่ีมีนยัสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 
1. ยทุธศาสตร์สาํหรับการจดัการศึกษาสาํหรับผูพิ้การ 

 
 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (1)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 11/2551 วาระท่ี 5.1 

2. อนุมติัแผนพฒันามหาวิทยาลยัและงบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี 2552 และ
อนุมติัแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (2.1)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 12/2551 วาระท่ี 5.1 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (2.2)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี 6.1 

3. โครงการอุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก 
 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (3)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี 5.1 

4. นโยบายดา้นส่ือเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาทางไกล 
 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (4)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี 5.2 

11_51.pdf
12_51.pdf
1_52.pdf
1_52.pdf
1_52.pdf
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 5. ผลการประเมินการประชุมเขม้เร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนและการ

บริหารงานมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภายใตแ้ผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (5)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี 7.1 

6. บทบาทของมหาวิทยาลยักบัปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ มสธ. / สภม. 7.1-1 (6)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/2552 
วาระท่ี 5.1 

7. อนุมติัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี มสธ. (พ.ศ.2552-2554) ฉบบัรัฐบาลนายกฯ 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (7)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1/2552 
วาระท่ี 4.3 

8. การพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั มสธ. / สภม. 7.1-1 (8)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2552 
วาระท่ี 5.1 

9. ใหข้อ้คิดเห็นท่ีมีนยัสาํคญัในการตราอนุบญัญติัเพ่ือการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมและการเตรียมความพร้อมระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนมหาวิทยาลยัในกาํกบั  

มสธ. / สภม. 7.1-1 (9)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 4/2552 
วาระท่ี 3.2 

10. ผงัแม่บทของมหาวิทยาลยั มสธ. / สภม. 7.1-1 (10)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 4/2552 
วาระท่ี 5.1 

1_52.pdf
2_52.pdf
1_52.pdf
3_52.pdf
4_52.pdf
4_52.pdf
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 11. การพฒันามหาวิทยาลยั (ขอ้มลูประกอบการพิจารณา : รายงานผลการศึกษาดู

งานดา้นการกาํกบันโยบายมหาวิทยาลยัท่ีจดัโดย SEAMEO RIHEDร่วมกบั 
AGB) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (11)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/2552 
วาระท่ี 5.1 

12. อนุมติัแผนพฒันาวิชาการสู่สากล ประจาํปี 2552 มสธ. / สภม. 7.1-1 (12)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2552 
วาระท่ี 3.4 

13. อนุมติัแผนแม่บทการบริหารทรัพยากร มสธ. (พ.ศ.2552-2556)  มสธ. / สภม. 7.1-1 (13)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2552 
วาระท่ี 3.5 

14. บทบาทของมหาวิทยาลยักบัสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หรือ อาเซียน (ASEAN) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (14)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2552 
วาระท่ี 5.1 

15. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (15)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2552 
วาระท่ี 5.2 

16. อนุมติัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีและงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

มสธ. / สภม. 7.1-1 (16)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2552 
วาระท่ี 3.1 

 
 
 

5_52.pdf
6_52.pdf
6_52.pdf
7_52.pdf
8_52.pdf
9_52.pdf
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2.  สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามผลการ

ดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของ
มหาวิทยาลยั มากกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

 

สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามภารกิจ
หลกัของมหาวิทยาลยั มากกวา่ปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 
ด้านการเงนิ 
1. รายงานการสอบบญัชีของสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน (เงินรายไดม้หาวิทยาลยั

และเงินกองทุน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549 

 
 
 
มสธ. / สภม. 7.1-2 (1)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/2552 
วาระท่ี 6.1 

2. ปรับเพ่ิมงบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (สตศ.) ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (2)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2552 
วาระท่ี 3.2 

3. ขออนุมติักนัเงินเหล่ือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี มสธ. / สภม. 7.1-2 (3)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2552 
วาระท่ี 3.2 

ด้านผลงาน 
1. รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน 

 
มสธ. / สภม. 7.1-2 (4)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 12/2551 
วาระท่ี 6.6 

2. ผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (5)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 4/2552 
วาระท่ี 6.3 

 
 

2_52.pdf
8_52.pdf
9_52.pdf
12_51.pdf
4_52.pdf
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 3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
252 (รอบ 6 เดือน) 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (6)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/2552 
วาระท่ี 3.4 

4. รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดือน) 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (7)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/2552 
วาระท่ี 3.5 

5. มสธ. ไดรั้บคะแนนประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นอนัดบัท่ี 7 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (8)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2552 
วาระท่ี 6.6 

6. อนุมติักรอบและโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัและอธิการบดีปีงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน) 

มสธ. / สภม. 7.1-2 (9)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2552 
วาระท่ี 3.5 

3. มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลยั อย่างตํ่าร้อยละ 80 ของ
แผนในการประชุมแต่ละคร้ัง มี
กรรมการเข้าร่วมโดยเฉล่ียไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสาร
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัอย่าง
นอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
1. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั ร้อยละ 91.66 ของแผน (ประชุม 11 

คร้ัง จากแผน 12 คร้ัง/ปี) 

 
มสธ. / สภม. 7.1-3 (1)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 11-
12/2551 และ1-9/2552 

2. ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีกรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียร้อยละ 81.16 
โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั 6.81 หรือประมาณ 7 วัน
ก่อนการประชุม 

มสธ. / สภม. 7.1-3 (2)  ทะเบียนส่ง
เอกสารวาระการประชุมคร้ังท่ี 11-
12/2551 และ1-9/2552 

 

5_52.pdf
5_52.pdf
6_52.pdf
7_52.pdf
7.1-3%20(1).doc
7.1-3%20(2).pdf
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4.  สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการ

ประเมินผลงานของอธิการบดีหรือ
ผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑ์ ท่ีตก
ลงกนัไวล่้วงหนา้ 

สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดี
หรือผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑ ์ท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

มสธ. / สภม. 7.1-4 (1)  รายงานการ
ประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน คร้ังท่ี 5/2552 วาระท่ี 
3.1 
มสธ. / สภม. 7.1-4 (2)  รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจาํปีงบประมาณ 2552 

5.  สภามหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  และ
ส่งเสริมการบริหารงาน โดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 

สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มีการดาํเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมการบริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร ดงัน้ี 
1. มีการกาํหนดให้มีการกาํหนดกรอบและจดัวางระบบการประเมินผลงานของ

สภามหาวิทยาลยั 

 
 
มสธ. / สภม. 7.1-5 (1)  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2552 
วาระท่ี 7.2 

2. มีการเปิดเผยประวติักรรมการสภามหาวิทยาลยั ทางเวบ็ไซตข์อง มสธ. มสธ. / สภม. 7.1-5 (2)  
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/ucad
/Org/#a2 

3. มีการเปิดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัทางระบบอินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลยั 

มสธ. / สภม. 7.1-5 (3)  
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/M
eetings/University/mixuni.htm 

 
 
 

7.1-4%20(1).pdf
7.1.4(2)/สรุปรายงานaudit52.pdf
8_52.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/ucad/Org/#a2
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/ucad/Org/#a2
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 4. มีการรายงานการจดัซ้ือจดัจา้งทางเวบ็ไซตข์อง มสธ.  มสธ. / สภม. 7.1-5 (3)  

http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/proc
urement/home/ 

5. มีการเปิดเผยคาํรับรองการปฏิบติัราชการและรายงานประเมินตนเอง ทาง
เวบ็ไซตข์อง มสธ. 

มสธ. / สภม. 7.1-5 (4)  
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Qual
ity/home/ 
 

 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/procurement/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/procurement/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Quality/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Quality/home/
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ตวับ่งช้ีที่  7.2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน * (สกอ. 7.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีกระบวนการสรรหาผู ้บริหารท่ี

เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ในการสรรหา
ผูบ้ริหารทุกระดบั  โดยมีแนวทางสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การสรรหาระดบัอธิการบดี ใหทุ้กหน่วยงานไดเ้สนอช่ือท่ีเหมาะสม และมี
คณะทาํงานท่ีสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการสรรหา โดยมี
การใหผู้ท่ี้ถูกเสนอช่ือและผูส้มคัรแสดงวิสยัทศันต่์อประชาคม มสธ.  

2. การสรรหาระดบัประธานกรรมการประจาํสาขาวิชา ใหค้ณาจารยใ์น
สาขาวิชาไดเ้สนอช่ือต่อท่ีประชุม โดยใชเ้กณฑเ์สียงขา้งมาก และมี
คะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชา (ไม่รวมผูล้า
ศึกษาต่อ)   

3. การสรรหาระดบักรรมการประจาํสาขาวิชา ใหค้ณาจารยใ์นสาขาวิชาได้
เสนอช่ือต่อท่ีประชุม โดยใชเ้กณฑเ์สียงขา้งมาก (ไม่รวมผูล้าศึกษาต่อ)   

4. การสรรหาผูอ้าํนวยการสถาบนั / สาํนกั ใชว้ิธีเวียนแจง้ใหผู้ส้นใจสามารถ
สมคัรเขา้รับการคดัเลือก และใหห้น่วยงานเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม มี
การตั้งคณะทาํงานสรรหาข้ึนมาทาํหนา้ท่ีคดัเลือก  
 

มสธ. / กจ. 7.2-1 (1) ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช วา่ดว้ย
การสรรหาอธิการบดี  
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2) ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัเลือก
ประธานกรรมการประจาํสาขาวิชาและ
กรรมการประจาํสาขาวิชา พ.ศ. 2543 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2544 
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช เร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเเลือกประธาน 
กรรมการประจาํสาขาวิชาและกรรมการ
ประจาํสาขาวิชา ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
พ.ศ.2549 

 

7.2-1(1).pdf
7.2-1(2)
7.2-1(3).pdf
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 5. การสรรหาผูอ้าํนวยการศูนยว์ิทยพฒันา ใชว้ิธีเวียนแจง้ใหผู้ส้นใจสามารถ
สมคัรเขา้รับการคดัเลือก มีการตั้งคณะทาํงานสรรหาข้ึนมาทาํหนา้ท่ี
คดัเลือก  

6. การสรรหาหวัหนา้ศูนย ์/ ฝ่าย / งาน ใชก้ารประกาศรับสมคัรภายใน
มหาวทิยาลยั  และมีการตั้งคณะทาํงานคดัเลือก โดยท่ีประชุม ก.พ.อ. มสธ. 

มสธ. / กจ. 7.2-1 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช เร่ือง
หลกัเกณฑ ์และวิธีการคดัเลือก
ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํท่ีมีอยู่ โดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยู ่
โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลยั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระดบั 
เช่น 
 หลักนิติธรรม ไดแ้ก่ การบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ อยา่งเคร่งครัด และยึดประโยชนส่์วนรวมเป็นสาํคญั 
 หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เช่น การเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท่ีสาํคญั  เช่น   
1.  การเปิดเผยแผนพฒันามหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดยเผยแพร่

ผา่นทาง http://www.stou.ac.th 
2.  การเปิดเผยแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2552

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

มสธ. 7.2-2(1)  http://www.stou.ac.th 
http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2) ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย
การดาํเนินงานของสาํนกัและสถาบนั 
พ.ศ. 2551 (ขอ้ 9...การด าเนินงาน การ
ก ากับ ดูแล และการบริหารงานในส านัก
และสถาบันต้องยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน) 
มสธ. / กผ. 7.2-2(4)   
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ฉบบัรายละเอียดแผนงาน 
และโครงการ  
(1 ตุลาคม 2551–30 กนัยายน 2552) 

 

7.2-1(4).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
7.2-2(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํท่ีมีอยู่ โดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

    (ต่อ) 

3.  การเปิดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติรา ชการตาม 
คาํรับรองฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4.  การเปิดเผยผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 
ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคคลภายในท่ีสาํคญั เช่น 
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเร่ืองแผนปฏิบติัราชการ และงบประมาณประจาํปี 

พ.ศ. 2552  
2. มีการเปิดเผยขอ้มลูผลการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ให้

ไดรั้บทราบโดยปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั และเปิดให้มีการทกัทว้งและ
สามารถอุทธรณ์ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

3. มติท่ีประชุมท่ีสําคัญ เช่น ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ท่ีประชุมผูบ้ริหาร ท่ี
ประชุม กพอ. ท่ีประชุมสภาวิชาการ ผา่นทาง http://eservice.stou.ac.th 

4. ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ต่างๆ ผา่นทาง http://eservice.stou.ac.th 
 หลักความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม

ในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั เช่น 
1. มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  
2.  มีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

 

 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํท่ีมีอยู่ โดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
(ต่อ) 

 

3.   มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และ
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตนเอง เพ่ือท่ีจะนาํไปใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2556   

4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนั
เขา้พรรษา วนัลอยกระทง  

5. ใหบุ้คลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงิน
รางวลัประจาํปี จากผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองฯ 

 

  หลกัความรับผดิชอบและตรวจสอบได้ ไดแ้ก่ การจดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณประจาํปีเป็นรายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงาน 
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานภายนอกและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 
1. การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง เพ่ือการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2551  
2. มีการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดบัมหาวิทยาลยัต่อ
สาํนกังาน ก.พ.ร. 

3. การรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2552 ต่อสาํนกั
งบประมาณ ผา่นเคร่ืองมือ PART  

4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2552 
ต่อสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํท่ีมีอยู่ โดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
(ต่อ) 

 

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานภายใน 
1. ทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนาํเสนอดว้ยวาจาต่ออธิการบดี และ
รองอธิการบดี 

2. ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของ
หน่วยงาน  

3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบติัราชการ ประจาํปี ทุกไตรมาส 
4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดบัส่วนงานยอ่ย  
5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

 

  หลกัความคุ้มค่า ไดแ้ก่ การบริหารงานโดยยึดหลกัการรวมบริการประสานภารกิจ 
เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

1. ทุกหน่วยงานมีการจดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณประจาํปีเป็นราย
ไตรมาส ผา่นระบบ e-Unit Budget  

2. นาํผลการรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีมาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณทุกปีเพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อ
มหาวิทยาลยั  โดยตามระบบการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปีของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดมี้การกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ 
ตน้ทุน   

3. การตดัสินใจดา้นการเงินจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั โดยมีตัวแทนท่ีเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัมาเป็นประธาน และมีผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นกรรมการ 

 



223 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 4. มีการจดัทาํรายงานตน้ทุนผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ 2552 และนาํผลท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือทาํแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของปีงบประมาณ 2553 
5. มีแผนบริหารทรัพยากรร่วมกนัของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ประจาํปี

งบประมาณ 2552  (ตวัช้ีวดั ก.พ.ร. 3.3) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 

 

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารท่ี
ชัดเจน  และเป็นท่ียอมรับใน
มหาวิทยาลยั 

 มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน และ
เป็นท่ียอมรับในสถาบนั ดงัน้ี 
 การประเมินศักยภาพ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินศักยภาพผูบ้ริหารของ

มหาวิทยาลยั ดงัน้ี 
1. ระดบัอธิการบดี ใชก้ารประเมินโดย Audit Committee ท่ีแต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลยั  
2. ระดบัรองอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั/สถาบนั ประธานกรรมการประจาํ

สาขาวิชา ผูอ้าํนวยการกอง/หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ในสํานัก/สถาบัน และ
หวัหนา้งานในกอง โดยไดจ้ดัทาํแบบสอบถามภาวะผูน้าํผูบ้ริหาร เพ่ือให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ระเมินผูบ้งัคบับญัชาในประเด็นต่างๆ และส่งคืนเป็น
การลบั และสรุปผลการประเมินเสนอท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ต่อไป เพ่ือจะไดน้าํผลดงักล่าวไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหารต่อไป 

มสธ. / ศปศ. 7.2-3(1)  หนงัสือท่ี ศธ 
0522.13 / 64 ลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 
2553 เร่ืองผลการประเมินภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปีการศึกษา 2552 
มสธ. / ศปศ. 7.2-3(2)  รายงานการ
ประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรธิราช (นดัพิเศษ) คร้ังท่ี 1 / 2553 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 
มสธ. / ศปศ. 7.2-3(3)  เอกสารลงนามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั
มหาวิทยาลยั ระหวา่งอธิการบดีกบั
เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

7.2-3(1).pdf
7.2-3(2).pdf
7.2-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและ

ผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารท่ี
ชัดเจน  และเป็นท่ียอมรับใน
มหาวิทยาลยั  (ต่อ) 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2552 ดงัน้ี 

1. ระดบัอธิการบดี มีการลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ 2552 กบัเลขาธิการ สกอ. 

2. ระดบัรองอธิการบดี มีการลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ 2552 กบัอธิการบดี 

3. ระดบัประธานกรรมการประจาํสาขาวิชา ผูอ้าํนวยการสาํนกั/สถาบนั 
ผูอ้าํนวยการกอง / ศูนย ์มีการลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ 2552 กบัรองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแล 

มสธ. / กผ. 7.2-3(4)  ตวัอยา่งเอกสารลง
นามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกบัอธิการบดี 
มสธ.  
มสธ. / กผ. 7.2-3(5)  เอกสารลงนามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั
หน่วยงาน ระหวา่งผูอ้าํนวยการสาํนกั/
สถาบนั ผูอ้าํนวยการกอง / ศูนย ์กบัรอง
อธิการบดีท่ีกาํกบัดูแล 
มสธ. / กผ. 7.2-3(6)  ตารางสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการระดบัหน่วยงาน ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2552 

4.  มีการจัดทําแผนและ กลไกกา ร
พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผล
การประเมิน และดาํเนินการตาม
แผนอยา่งครบถว้น 

มีการจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.
2552 และมีการดาํเนินงานตามแผนไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย  

1. การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
2. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
3. การจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน 
4. การควบคุมภายใน 

มสธ. 7.2-4(1)  แผนพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปีการศึกษา 2552  

 
 

7.2-3(4).pdf
7.2-3(5)
7.2-3(6).doc
7.2-4(1).xls
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 4 ขอ้แรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.3   มกีารพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการ

จดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  และประชาสัมพนัธ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ค ม ข อ ง
มหาวิทยาลยัรับทราบ 

1. 1 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัประชุมบุคลากรระดมสมอง ประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็น (Needs assessment) นาํมาพิจารณาประกอบการทบทวน
แผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัประจาํปี พ.ศ.2551 

1.2  จัดทําแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552  

1.3  จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556) 
 
1.4 เผยแพร่แผนการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ผา่น Website 
 

มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (1) สรุปผลการ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
 
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (2) แผนการจดัการ
ความรู้ 
ปี พ.ศ. 2552 
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (3)  แผนยทุธศาสตร์
การจดัการความรู้ 5 ปี 
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (4)  
http://www.stou.ac.th  

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้และประสบความสาํเร็จตาม
เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 

2.1 มีการปรับปรุงการนาํเสนอข่าวใน STOU KM Web มีการใชช่้องทางการ
ส่ือสารผ่าน Weblog ในการติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายการจดัการความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2.2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชให้การสนบัสนุนบุคลากรให้มีการรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) ช่ือ ชมรมวิถีสุขภาพ ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิก เพ่ือเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ 

2.3 มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมของ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ช่ือ ชมรมวิถี
สุขภาพ 

มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (1)  
http://www.stou.ac.th 
 
มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (2)   มีการรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) ช่ือ ชมรม
วถิีสุขภาพ 

7.3-1(1).doc
7.3-1(2).doc
7.3-1(3).doc
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
7.3-2(2).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสาํเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

3.1 ประสานให้หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยั ทาํแผนการจัดการความรู้ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และแผนยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ 5 ปี 
(พ.ศ. 2552-2556) 

3.2 จดัเสริมสร้างความรู้ เร่ือง แนวทางทางการวางระบบ KM ใหส้อดคลอ้งกบั
ระบบ PMQA  เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2551  

3.3  จดัศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯ มหาวิทยาลยัสุรนารี จ. นครราชสีมา 
เม่ือวนัท่ี 20-22 พฤษภาคม  2552 

3.4  จดัศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัการความรู้จนสามารถ
จดัแสดงผลงาน ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2552 

3.5  จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ระบบการจดัทาํสมุดพก KPI  เพ่ือทาํความเขา้ใจใน
การจดัทาํจดัทาํสมุดพก KPI และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัปัญหาการ
จัดทํา ข้อสงสัยและตกลงร่วมกันในการกําหนดแบบฟอร์ม เม่ือวันท่ี 8 
กนัยายน 2552 

3.6  จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ระบบการจดัทาํ Competency   เพ่ือทาํความเขา้ใจ
ในการจดัทาํ Competency และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัปัญหาการจดัทาํ 
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2552 

3.7  จดัศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันา PMQA ณ 
โรงงานแยกก๊าซ ปตท จ.ระยอง เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 

มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (1)  เอกสารแผนการ
จดัการความรู้ประจาํปีพ.ศ.2552 (แผน 5 
ปี และแผน 1 ปี) 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (2)  เอกสารการวาง
ระบบ KM ใหส้อดคลอ้งกบัระบบ 
PMQA 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (3)  รายงาน
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลยัสุรนารี 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (4.1) สรุปการศึกษา
ดูงานนิดา้ 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (4.2) สมาชิกเขา้ร่วม
ดูงานนิดา้ 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.1)  จดัแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ือง ระบบการจดัทาํสมุดพก 
KPI   
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.2)  สมุดพก KPI 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.3)  แจง้ผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 

7.3-3(1).docx
7.3-3(2).pdf
7.3-3(3)
7.3-3(4.1).doc
7.3-3(4.2).xls
7.3-3(5.1).xls
7.3-3(5.2).xls
7.3-3(5.3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 3.8  มีการนาํการจดัการความรู้ไปเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ของมหาวิทยาลยั โดยไดจ้ดัอภิมานผลการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายใน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การตรวจประเมินประกนัคุณภาพของกรรมการ
ผูต้รวจประเมิน เพ่ือให้ผลการตรวจมีคุณภาพในภาพรวม เม่ือวนัท่ี 16 , 20 
มกราคม 2552 

3.9  จัดศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
หน่วยงานท่ีมีผลการตรวจประเมิน ในระดับคะแนนท่ีสูง ณ มหาวิทยาลัย 
มหานคร เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2552 

3.10  จดัประชุมเชิงปฎิบติังาน เร่ือง การพฒันาทีมงาน เพ่ือสร้างคุณค่าในการทาํงาน
ร่วมกันงานทีมงานคณะกรรมการจดัการความรู้ ท่ีเป็นเครือข่ายการจัดการ
ความรู้   ณ รอยลัฮิลลก์อลฟ์รีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก เม่ือวนัท่ี 24-25 
สิงหาคม 2552 

 

มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (6)  สรุปผลการ
แลกเปล่ียน Competency 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (7)  ศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอกโรงงานแยกก๊าซ 
ปตท จ.ระยอง 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (8)  สรุปผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการประเมินภายใน 
ปีพ.ศ.2551 (อภิมาน) 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (9)  อา้งถึงเอกสาร
หมายเลข 7.3-3 (3) 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (10.1) โครงการ 
work shopเครือข่าย ปี 2552 
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (10.2) สรุปรายงานท่ี
นครนายก 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จ
ของการจดัการความรู้ 

มีการติดตามผลความสําเร็จการดาํเนินการจดัการความรู้ ของหน่วยงาน รอบ 6 , 9 
และ 12 เดือน และจัดทํารายงานสรุป การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

มสธ. / ศปศ. 7.3-4 (1)  การติดตามผล
ความสาํเร็จการดาํเนินการจดัการความรู้ 

 

 
 

7.3-3(6).doc
7.3-3(7).pdf
7.3-3(8).pdf
7.3-3(3)
7.3-3(10.1).docx
7.3-3(10.2).docx
7.3-3(4.1).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับใช้
ในการพัฒนาระบวนการจัดการ
ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนงานปกติและปรั บปรุง
แผนการจดัการความรู้ 

มีการวิเคราะห์ผลการดาํเนินการจดัการความรู้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เพ่ือประกอบการจดัทาํ แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553- 2557) 

มสธ. / ศปศ. 7.3-5 (1)  แผน Km 1 ปี ปี 
2553 
มสธ. / ศปศ. 7.3-5 (2)  แผน KM 5 ปี ปี 
2553-2557 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                 *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.3-5(1).docx
9.3-5(2).pdf
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ตวับ่งช้ีที่ 7.4  มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคุีณภาพและประสิทธิภาพ*  (สกอ. 7.4) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคลท่ี เ ป็นรูปธรรม 
ภา ย ใ ต้ก า ร วิ เ ค ร าะ ห์ ข้อมูล เ ชิ ง
ประจกัษ ์

มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา - 
ธิราช พ.ศ.2551 – 2554 โดยในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดโครงการหลกั
เพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคล จาํนวน 4 โครงการ ภายใตย้ทุธศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human 
Resources Management) 
โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัรัฐ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human 
Resources Development) 
โครงการ 2.1 : โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือจดัทาํสมรรถนะบุคลากรของ
แต่ละสายงาน 
โครงการท่ี 2.2 : โครงการพฒันาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ และสายสนบัสนุน
วิชาการ ตามกรอบ Competency  
โครงการท่ี 2.3 : โครงการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั (KM)  

มสธ.7.4-1 (1) แผนกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 
มสธ.7.4-1 (2) รายงานการประชุมคณะ
ผูรั้บผิดชอบยกร่างระบบบริหารงาน
บุคคล คร้ังท่ี 1 / 2552 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2552  
มสธ.7.4-1 (3) คาํสัง่ มสธ. ท่ี 1501/2552 
เร่ือง ใหบุ้คลากรเขา้รับการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํสมรรถนะ
บุคลากรแยกตามสายงาน 
มสธ.7.4-1 (4) แผนพฒันาบุคคลากร 
มสธ. สายวิชาการ (จากฝ่ายพฒันา
คณาจารย)์ และสายสนบัสนุนวิชาการ 
(จากกองการเจา้หนา้ท่ี) 
มสธ.7.4-1 (5) แผนการจดัการความรู้
ของมหาวิทยาลยั (KM) 

7.4-1(1).pdf
7.4-1(2).pdf
7.4-1(3).pdf
7.4-1(5).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น 
ก า ร ส ร ร ห า  ก า ร จัด ว า ง ค น ล ง
ตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดิน
ของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  การประเมินผล
การปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญั
กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดินของ
ตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  
ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี
มหาวิทยาลยัยงัมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการสร้างขวญักาํลงัใจ 
ดงัน้ี 
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดงัน้ี 

- หน่วยงานท่ีตอ้งการสรรหาบุคลากรในตาํแหน่งต่างๆ ส่งเร่ืองให้กองการ
เจา้หน้าท่ีเพ่ือเสนอให้  กพอ. มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณา
พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือก  

- เม่ือคณะกรรมการได้ดาํเนินการคัดเลือกเสร็จแลว้ จะต้องนําเสนอต่อท่ี
ประชุม กพอ. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพ่ือพิจารณาผลการคดัเลือก 

2.2 การประเมินผลการปฏิบติังาน มีระบบและกลไก ดงัน้ี 
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบติังานของพนกังาน 
-  การประเมินเพ่ือคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานและฝ่ายหรือเทียบเท่า

จากระดบั 6 เป็นระดบั 7  
- การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนประจาํปี 

 

มสธ.7.4-2(1)  เวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT 
/OPR/Personal/News/index.htm 
มสธ. 7.4-2 (2)  http://www.stou.ac.th 
มสธ. 7.4-2 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ืองรับ
สมคัรคดัเลือกเพ่ือรับโอนขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มาแต่งตั้ง
ใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์/ เพ่ือจา้งบุคคล
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่ง
อาจารย ์ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
มสธ. 7.4-2 (4) คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์
มสธ. 7.4-2 (5) เกณฑก์ารเล่ือนขั้น
เงินเดือนท่ี อ.ก.ม. กาํหนดเพ่ิมเติม 
มสธ. 7.4-2 (6) การกาํหนดระยะเวลาการ
จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารการสอนชุดวิชา
เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
มสธ. 7.4-2 (7) แผนปฏิบติังานเก่ียวกบั
การเล่ือนขั้นเงินเดือนปี 2552 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/index.htm
มสธ.%207.4-2%20(2)
http://www.stou.ac.th/
7.4-2(3).pdf
7.4-2(4).pdf
7.4-2(5).pdf
7.4-2(6).pdf
7.4-2(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น 
ก า ร ส ร ร ห า  ก า ร จัด ว า ง ค น ล ง
ตาํแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดิน
ของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  การประเมินผล
การปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญั
กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  (ต่อ) 

2.3 การสนบัสนุนการเขา้ร่วมฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากร มีระบบและกลไก 
ดงัน้ี 

- มีฝ่ายพฒันาคณาจารย ์สํานกัวิชาการ เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการ
ฝึกอบรมสมัมนา เพ่ือพฒันาคณาจารยโ์ดยตรง 

- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผูก้าํหนด หลกัเกณฑ์ และ
แนวทางจดัสรรเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยใชผ้ลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาจดัสรรในทุกปี 

- มีคณะกรรมการพฒันาคณาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัในการ
กาํหนดทิศทางในการพฒันาคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- มีการใหทุ้นการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- มีทุนการฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้ นในต่างประเทศ สําหรับการพัฒนา

คณาจารย ์ 
- มีการจดัสรรงบประมาณพฒันาบุคลากรในเร่ืองทัว่ๆไปไวท่ี้กองการเจา้หนา้ท่ี 

2.4 การสร้างขวญัและกาํลงัใจ ดงัน้ี 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มขา้ราชการ  
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนกังาน 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้งประจาํงบประมาณเงินแผน่ดิน 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้งประจาํเงินนอกงบประมาณ 
ทั้งน้ีได้มีการยกย่องบุคคลท่ีได้ประกอบคุณงามความดีผ่านส่ือต่างๆ และ

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.4-2 (8) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
มสธ. 7.4-2 (9) หลกัเกณฑก์ารเพ่ิม
ค่าจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ 2552 
มสธ. 7.4-2 (10) หนงัสือ
ทบวงมหาวิทยาลยั ท่ี ทม.0202/ว12 ลง
วนัท่ี 2 มีนาคม 2542 
มสธ. 7.4-2(11) อา้งถึง ตวับ่งช้ีท่ี 7.9.2 
มสธ. 7.4-2 (12)  ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย 
การบริหารงานบุคคลสาํหรับพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2 (13)  ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย 
วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคลสาํหรับ
ลกูจา้งเงินรายได ้พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2 (14)  พระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551 
 

7.4-2(8).pdf
7.4-2(9).pdf
7.4-2(10).pdf
7.4-2(12).pdf
7.4-2(13).pdf
7.4-2(14).pdf
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 2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกท่ีปรากฏตามกฎหมาย ดงัน้ี 
- สาํหรับขา้ราชการ ไดก้าํหนดบทลงโทษไวใ้น หมวด 5 และ 6 ของ พรบ. 

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
   - สาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดบทลงโทษไวใ้น หมวด 6 และ 7

ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 

- สําหรับลูกจา้งไดก้าํหนดบทลงโทษไวใ้น ส่วนท่ี 5และ 6 ของขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าดว้ย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ลกูจา้งเงินรายได ้พ.ศ.2547 

มสธ. 7.4-2 (15) มติท่ีประชุม ก.พ.อ. 
มสธ. คร้ังท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม 2553  เห็นชอบผลการคดัเลือก
บุคลากรดีเด่นทุกประเภท 
 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดี
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํา ง า น ไ ด้อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้บุคลากร
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข ดงัน้ี 
3.1 สวสัดิการเงินกูเ้พ่ือเคหะสงเคราะห์ 
3.2 สวสัดิการสงเคราะห์ดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยให้บริการเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าเพ่ือท่ีอยู่

อาศยัสาํหรับขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํท่ียงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
3.3 สวสัดิการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยจดัรถบริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลยั

ในการเดินทางมาปฏิบติัราชการ จาํนวน 10 เสน้ทาง 
3.4 สวสัดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
3.5 สวสัดิการกองทุนเงินทดแทน 

มสธ.7.4-3 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Personal/ 
News/Sawadikarn.html 
มสธ.7.4-3 (2) ผลการดาํเนินงานในการ
จดัสวสัดิการต่างๆ ในปี 2552 ของ
มหาวิทยาลยั 
มสธ.7.4-3 (3)  กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งงานสวสัดิการ 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Personal/News/Personel/welfar
e.asp 

7.4-2(15).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/welfare.asp


234 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดี
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํา ง า น ไ ด้อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
ความสุข  (ต่อ) 

3.6 สวสัดิการค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 
3.7 สวสัดิการชุดปฏิบติังาน 
3.8 สวสัดิการช่วยเหลือค่าตดัชุดปกติขาว 
3.9 สวสัดิการนํ้าด่ืม 
3.10 สวสัดิการประกนัสงัคม 
3.11 สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั : หอ้งพยาบาล 
 - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปี ปีละ 1 คร้ัง 
 - โครงการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สปัดาห์ละ 5 วนั 
3.12 สวสัดิการเงินกู ้
 - สวสัดิการเงินกู ้ธอส.-กบข. 
 - สวสัดิการเงินกู ้ธอท.-กบข 
 
การสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย 

1. ใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมเสนอค่านิยม มสธ. (stou Way)  3  คร้ัง             
จนกระทัง่ไดค่้านิยมร่วมท่ีเรียกวา่  smart value  

2. มีการตรวจสภาพส่ิงแวดลอ้ม ในการทาํงาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา    
ธิราช โดยสาํนกังานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มสธ.7.4s-3 (4) รายงานการประชุมท่ี
ประชุมผูบ้ริหาร คร้ังท่ี 11/2552 เม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน 2552 
มสธ.7.4-3 (5) รายงานการตรวจวดั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดย 
สาํนกังานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิงแวดลอ้ม ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 
 

7.4-3(4).pdf
7.4-3(5).pdf
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4.  มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร

ท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
อยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จ
และกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน ดงัน้ี 
4.1 มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
4.2 มีหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูช้าํนาญการ ผูช้าํนาญการพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
4.3 มีการประเมินเพ่ือคดัเลือกผูอ้าํนวยการสํานกั / สถาบนั /กอง /ศูนย ์โดยเปิด

โอกาสให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเข้ามาสู่กระบวนการ
คดัเลือกตามความสมคัรใจ 

มสธ.7.4-4  (1) อา้งถึง มสธ. 7.2-1(1), 
7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 
มสธ.7.4-4  (2) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง
มาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและ
การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่ง
สูงข้ึน 
มสธ.7.4-4  (3) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ 
มสธ.7.4-4  (4) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้าํนาญการ / 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้าํนาญการพิเศษ 
ระดบั 9 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

มหาวิทยาลยัไดมี้การประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
อยา่งเป็นระบบ  ครอบคลุมสวสัดิการ  บรรยากาศในการทาํงาน และ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  โดยกองการเจา้หนา้ท่ี ศูนยป์ระสานงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา  และสถาบนัวิจยัและพฒันา ไดร่้วมกนัออกแบบสาํรวจความ
พึงพอใจท่ีมีต่อสวสัดิการ  บรรยากาศในการทาํงาน และความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน และนาํไปเกบ็ขอ้มลูจริงในช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจก
แบบสอบถามไปยงัทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงไดแ้บบสอบถามตอบ
กลบัจากทุกหน่วยงานรวมทั้งส้ิน  910   คน  

มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ท่ีมีต่อ
การปฏิบติังานในมสธ. 

 
 

7.4-4(2).pdf
7.4-4(3).pdf
7.4-4(4).pdf
7.4-5(1).pdf
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6. มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหดี้ข้ึน 

ไดมี้การนาํเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  
และไดน้าํความคิดเห็นของบุคลากรในขอ้ 5 มาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ือง
ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงหอ้งอาหารปาริชาติ เพ่ือใหมี้มาตรฐานถูกสุขลกัษณะ โดยไดรั้บ
ใบประกาศนียบตัร food safety  จากกระทรวงสาธารณสุข  

2. การตรวจสุขภาพประจาํปี ไดมี้การรณรงคป้์องกนัไขห้วดัใหญ่ 2009 และ
ใหบุ้คลากรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่  

3. ปรับปรุงเส้นทางรถสวสัดิการ เพ่ือให้ครอบคลุมเส้นทางยิ่งข้ึน พร้อม
เปล่ียนจากรถบสัพดัลม  และรถบสัปรับอากาศจากเดิม 3 เส้นทางเป็น   
รถบสัปรับอากาศทุกเสน้ทาง  

4. จดัรถไฟฟ้า เพ่ือรับส่งบุคลากรระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั
จาํนวน 3 คนั 

มสธ.7.4-6 (1) ใบประกาศนียบตัร food 
safety  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 มสธ.7.4-6 (2)  หนงัสือจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์การแพทย ์ 
มสธ.7.4-6 (3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช    
มสธ.7.4-6 (4) TOR การจดัจา้งรถบสั
ปรับอากาศ 
มสธ.7.4-6 (5) มติท่ีประชุมผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2551 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/7.4-6(1).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/7.4-6(2).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/7.4-6(3).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/7.4-6(4).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/7.4-6(5).pdf
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย 5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 6 ขอ้แรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  (สกอ. 7.5, สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร.14) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร จัด ทํา ร ะ บ บ

ฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกาํหนดนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพ่ือ
การตดัสินใจ โดยใหมี้การพฒันาศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหาร การ
เรียนการสอนและการวิจยั ท่ีแสดงคุณภาพของการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั  โดยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีนโยบายสาํคญัคือ “การจดั
จา้งท่ีปรึกษาเขา้มาพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสาํคญัของมหาวิทยาลยั ภายใตค้วาม
รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะท่ีเป็น CIO (Chief of 
Information Officer) เพ่ือให้ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมีความ
เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ซ่ึงใน
รอบปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัไดมี้การจดัจา้งพฒันาระบบ 3 ระบบท่ีสาํคญั 
และดาํเนินการต่อเน่ืองจนถึงปีงบประมาณ 2552 ไดแ้ก่      
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยสํานกัคอมพิวเตอร์จดัจา้งท่ีปรึกษาดาํเนิน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
ขอบข่ายของงานครอบคลุมขอ้มลูนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบับณัฑิตศึกษา 
ผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบตัร  แบ่งเป็น 8 ระบบงานย่อย  ไดแ้ก่ ระบบรับสมคัร 
ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบจัดสอบ ระบบประมวลผลสอบ ระบบสําเร็จ
การศึกษา ระบบเปล่ียนแปลงขอ้มลูนกัศึกษา  ระบบบริการขอ้มูลนกัศึกษา และ
ระบบบริการการศึกษา    การดาํเนินการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทั้ง 8 ระบบ เพ่ือ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการเรียนการสอน  การบริการ และการวิจยั
เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มลูกบัทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มสธ.7.5-1 (1) TOR โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
 
มสธ.7.5-1 (2) รายงานความกา้วหนา้
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร จัด ทํา ร ะ บ บ

ฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ  (ต่อ) 
2.  โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชีกองทุนโดยเกณฑพึ์ง

รับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารจดัการ เก่ียวกบังบประมาณ  พสัดุ การเงินและการ
บัญชี โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาจะสามารถช่วยในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้การวดัผลสําเร็จของงาน การเช่ือมโยงของการบริหาร
จดัการทรัพยากรท่ีใชเ้พ่ือใหไ้ดผ้ลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ตามท่ี
กาํหนดไว ้สะทอ้นใหเ้ห็นความสาํเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดีได้มี
มาตรฐานสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัพร้อมทั้งมีการปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบนั
ของมหาวิทยาลยั 

                 ขณะน้ีอยู่ระหว่างดาํเนินการพฒันาระบบซ่ึงอยู่ในช่วงงวดงานท่ี 4 คือ
การเช่ือมโยงระบบงานใหใ้ชง้านไดส้มบูรณ์  (ส่วนงานบญัชีและการเงิน ส่วน
งานงบประมาณ  ส่วนงานพสัดุ  พร้อมทั้งจดัอบรมผูใ้ชง้าน และผูบ้ริหาร)  

3.  โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการคุณภาพ STOU QMIS เพ่ือรองรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มูล STOU QMIS  ไดแ้ก่ระบบการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ (sarcard)   และจดัทาํคู่มือการใชร้ะบบ (sarcard) 
ใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบดงักล่าวดว้ย 

มสธ.7.5-1 (3) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 
 TOR โครงการพฒันาระบบงบประมาณ 
พสัดุ การเงินและการบญัชีกองทุนโดย
เกณฑพึ์งรับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ 
มสธ.7.5-1 (4) รายงานความกา้วหนา้
โครงการพฒันา ระบบงบประมาณ พสัดุ 
การเงิน และบญัชีกองทุนโดยเกณฑ ์
พึงรับ-พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ   
 
มสธ.7.5-1 (5)  URL คู่มือการใชร้ะบบ
สารสนเทศการรายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรอง sarcard  (Intranet)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
QAChannel/word/kpi53/manual%20and
%20papers/sarcard_manual.pdf 
มสธ.7.5-1 (6)  รายงานความกา้วหนา้
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การจดัการคุณภาพ STOU QMIS 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
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2.  มีระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
 
 
 

1. ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ ดงัน้ี 
1.1 ฐานขอ้มูลด้านการบริหารไดแ้ก่  ระบบอินทราเน็ต  ใช้รองรับการบริหาร

จดัการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  เช่น  e-News, e-Office, e-Form, e-
Document ,e-Mail ,STOU Search , e- Service Search  

1.2 ฐานขอ้มูลดา้นการจดัการการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลยั  สาํหรับ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 

              - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั             
              - ท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั 
              - ท่ีประชุมสภาวิชาการ                   
              - ท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา    
              - ท่ีประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
     1.3  รายงาน/สรุปผลการประชุม  
             - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั             
            -  ท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั 
            -  ท่ีประชุมสภาวิชาการ                    
            -  ท่ีประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
            -  ท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา    
            -  ท่ีประชุมคณะกรรมการโนยบายและทรัพยสิ์น 
      

 
-มสธ.7.5-2 (1)  http://eservice.stou.ac.th/ 
-มสธ.7.5-2 (2)  https://mail.stou.ac.th/ 
 
 
-มสธ.7.5-2 (3)   
http://eservice.stou.ac.th/sapa/ 
 
 
 
 
-มสธ.7.5-2 (4)   
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Mee
tings/University/mixuni.htm 
-มสธ.7.5-2 (5)   
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Mee
tings/Administrators/mixb.htm 
-มสธ.7.5-2 (6)   
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
Meetings/AcSenate/index.html 

 

http://eservice.stou.ac.th/
https://mail.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/sapa/
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/University/mixuni.htm
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/University/mixuni.htm
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/Administrators/mixb.htm
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/Administrators/mixb.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ  
(ต่อ) 

 

1.4   ฐานขอ้มลูดา้นการวิจยั  โดยมีสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานหลกั 
       ในการรับผิดชอบดูแล และปรับปรุงฐานขอ้มลูและบทคดัยอ่งานวิจยั ทั้งดา้น 
        การศึกษาทางไกล และงานวิจยัของมหาวิทยาลยั  
 

-มสธ.7.5-2 (7)   
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOl
dPage/planeng/ 
มสธ.7.5-2 (8)   
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOl
dPage/NewPage/ 
 

 
 
 

    1.5  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
           (MIS) ท่ีกองแผนงานควบคุมดูแล  ประกอบดว้ย 
           - สารสนเทศดา้นนกัศึกษา             
           - สารสนเทศดา้นผูเ้รียน         
          - สารสนเทศดา้นหลกัสูตร         
          - สารสนเทศดา้นคณาจารย ์และบุคลากร 
          - สารสนเทศดา้นชุดวิชา                
          - สารสนเทศดา้นงบประมาณและการเงิน 
          - สารสนเทศดา้นอาคารสถานท่ี   
          - สารสนเทศดา้นผูส้าํเร็จการศึกษา 
          - สารสนเทศดา้นวิจยั                  
         - สารสนเทศครุภณัฑท่ี์สาํคญั     
 

มสธ.7.5-2(9) 
http://172.20.14.131/stoumis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/planeng/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/planeng/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/
http://172.20.14.131/stoumis/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ  
(ต่อ) 

 
 
 

2. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ เพ่ิมเติม        
   ประกอบดว้ย 2 ระบบ คือ 
    2.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
          (อยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ) 
    2.2 โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชีกองทุนโดยเกณฑพึ์ง

รับ– พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ    (อยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ) 
 
 

มสธ.7.5-2 (10) TOR โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
 
มสธ.7.5-2 (11) TOR โครงการพฒันา
ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชี
กองทุนโดยเกณฑพึ์งรับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 
มิติ
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีระบบความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
1. มีมาตรการการรักษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู (Database Security) 
    1.1   การกาํหนดสิทธิในการใชง้านฐานขอ้มลู  

1.2  การกาํหนดสิทธิการใชร้ะบบ 
    1.3   การกาํหนดสิทธิการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์ 
2.  มีแผนและการดาํเนินการสาํรองฐานขอ้มูลงานทะเบียนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

และประกาศนียบตัร สปัดาห์ละ 2 คร้ัง  
3. มีการกาํหนดและทบทวนสิทธ์ิเขา้-ออกหอ้งศูนยก์ลางเครือข่าย และมีการบนัทึก         
    การเขา้-ออก  เพ่ือเป็นหลกัฐานการรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ลางเครือข่าย 

 
มสธ.7.5-3(1) (ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  
 
 
 
มสธ.7.5-3(2) (ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  
 
มสธ.7.5-3(3) (ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล  
(ต่อ) 

4. มีมาตรการการรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูบนเคร่ือง Server และระบบ 
    สาํรองขอ้มลู  (Backup System) ทุกฐานขอ้มลู 
5. มีการกาํหนดรหสัการเขา้ใชง้านระบบการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลยั     
    เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบการประชุม 
 
6. มีการควบคุมการใชง้านทรัพยากรสารสนเทศดว้ยระบบ Single ID เพ่ือให ้   
    บุคลากรของมหาวิทยาลยัเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          
    และเขา้ถึงฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล 
ดงัน้ี 
1. มีการรายงานผลการตรวจสอบไวรัสต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Symantec 

Endpoint Protection เพ่ือป้องกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองภายใน
มหาวิทยาลยัท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 
 

2. มีระบบการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์หลักบนระบบเครือข่าย -
อินเทอร์เน็ต 
 

มสธ.7.5-3(4) (ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  
 
มสธ.7.5-3(5) หลกัฐานของหน่วยงานต่าง 
ๆท่ีขอ User name และ Password ในการ
เขา้ใชง้านระบบ 
มสธ.7.5-3(6) การ login เขา้ใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั โดยการ 
ใส่ Username และ Password  
 
 
 
มสธ.7.5-3(7)  รายงาน Infected and At 
Risk Computers และรายงาน Client 
Inventory ของ Symantec 
 
มสธ.7.5-3(8)   
http://nms.stou.ac.th  
มสธ.7.5-3(9)   
https://netmon.stou.ac.th 

 

http://nms.stou.ac.th/
https://netmon.stou.ac.th/
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4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้
   ฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลูใน 
3 ระบบดงัน้ี 
1. สาํรวจความพึงพอใจการใชร้ะบบบริการสารสนเทศนกัศึกษา 
 
 
 
2. สาํรวจความพึงพอใจการทดลองใชง้านระบบคน้หาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (STOU Search Engine)  
 
 
 
 
3.  สาํรวจความพึงพอใจการใชร้ะบบบริการสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์                 
     ปี 2552 (http://eservice.stou.ac.th)   

 
 
มสธ.7.5-4(1) แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
ของนกัศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปฯ 
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp 
 
มสธ.7.5-4(2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลู
การสาํรวจความพึงพอใจในการทดลอง
ใชง้านฯ   และแบบประเมินผลฝึกอบรม
ระบบคน้หาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์
(STOU Search Engine)  
 
มสธ.7.5-4(3)  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลู
จากแบบสอบถามการสาํรวจความพึง
พอใจการใชร้ะบบบริการสารสนเทศทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ปี 2552              
(http://eservice.stou.ac.th)   
และตวัอยา่งแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใชง้านงานระบบบริการ-
สารสนเทศ มสธ. 

http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
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5.  มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 
และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดน้าํผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจในขอ้ 1-3 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยั 
    1.1  มีการทบทวนและกาํหนดสิทธ์ิในการใชฐ้านขอ้มลูและโปรแกรมประยกุต ์
            เป็นรายปี  

 
 
มสธ.7.5-5(1)  
บนัทึกการขอ Username และ Password 
จากสาํนกัทะเบียนและวดัผล มีบญัชีการ
รับรองการเปล่ียนแปลง Password  
(ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  
 

     1.2 มีระบบการเฝ้าระวงัการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยั   
 

มสธ.7.5-5(2) 
http://avs-pri:9090/symantec.html 
มีบญัชีการรับรองการเปล่ียนแปลง 
Password (ขอ้มลูใชภ้ายใน-ไม่เผยแพร่)  
 

 2. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  
    2.1 เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานทะเบียนขอ้มลูนกัศึกษา  และระบบ 
          บริการสารสนเทศนกัศึกษามหาวิทยาลยัไดจ้า้งท่ีปรึกษาในการบูรณาการ 
          ระบบงานทั้งสองระบบ เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน 
         บริการการศึกษา  ขณะน้ี บริษทัซอฟตส์แควร์  1999 จาํกดั ไดร้ายงานความ 
         กา้วหนา้ของการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
         ต่อมหาวิทยาลยัเป็นระยะ ๆ 

มสธ.7.5-5 (3) TOR โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
 
มสธ.7.5-5 (4) รายงานความกา้วหนา้
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา 

http://avs-pri:9090/symantec.html
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    2.2  มีการปรับปรุงระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  ดงัน้ี 
         - เปล่ียนรหสัผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์และระบบการจองหอ้ง       
           ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ   
         - ระบบการประชุม  e-Meeting จะมี Username และ Password  ซ่ึงเป็นระบบ   
           Single User  ท่ีสามารถเขา้ใชง้านระบบการประชุม e-Meeting ไดทุ้กระบบ 

ไดแ้ก่  ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลยั  ระบบการประชุมผูบ้ริหาร 
           มหาวิทยาลยั, ระบบการประชุม ก.พ.อ.มสธ.   ระบบการประชุม  
           คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  และระบบการประชุมสภาวิชาการ  
   2.3  มีการจดัซ้ือ Software  เพ่ือขยายระบบ (เช่ือมโยง) e-Mail และ ระบบ e-Form   
          ภายใตร้ะบบบริการสารสนเทศ มสธ. E-Service STOU 

มสธ.7.5-5(5) หลกัฐานของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ท่ีขอ User name และ Password  
ในการเขา้ใชง้านระบบ 
 
 
 
 
 
มสธ.7.5-5(6) รายงานผลการปฏิบติั 
ราชการตามคาํรับรองฯ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2552 

6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของ
สถา บันผ่า นระบบเค รือข่า ยกับ
สํ า นัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน        
ท่ีกาํหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552  มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือดาํเนินการบริหาร
จดัการระบบฐานข้อมูล  (ตวัช้ีวดัท่ี 14  ระดบัความสําเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลอุดมศึกษา ดา้นนักศึกษา  บุคลากร  หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษาและ
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต )  โดยเ ช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลข อง
มหาวิทยาลยัผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. ตามรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
สกอ.กาํหนด   พร้อมกบัรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติ
ราชการใหแ้ก่สาํนกังาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแลว้ 

มสธ.7.5-6(1) เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มลู 
ตวัช้ีวดัท่ี 14 
http://www.stou.ac.th/Sar/index14.html 
มสธ.7.5-6(2)  รายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรองฯ ปี พ.ศ.2552 
(ตวัช้ีวดัท่ี 14) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Q
AChannel/word/kpi52/SAR%2012%20mo
nth_52.pdf 

 

http://www.stou.ac.th/Sar/index14.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi52/SAR%2012%20month_52.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi52/SAR%2012%20month_52.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi52/SAR%2012%20month_52.pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 6 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.6  ระดบัความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา   (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 13) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 
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1. มีก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มูล ข่ า ว ส า ร แ ก่
ประชาชนอย่างโปร่งใส  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ ์
เวบ็ไซด ์นิทรรศการ 

   มหาวิทยาลยัมีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  
1. หนงัสือพิมพ ์เช่น คมชดัลึก มติชน 
2. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผน่ป้ายโฆษณา แผน่พบัต่างๆ ป้ายผา้ 
3. เวบ็ไซต ์ของมหาวิทยาลยั http://www.stou.ac.th 
4. ส่ือโทรทศัน ์วิทย ุดาวเทียมไกลกงัวล  
5. ส่งขอ้มลูข่าวสาร ผา่น SMS ใหแ้ก่นกัศึกษา 
6. การจดันิทรรศการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น การจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส

ครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลยั   การจดันิทรรศการวิจยัร่วมกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)   การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีต่างๆ  

 

มสธ. 7.6-1(1)   http://www.stou.ac.th 
 
 

 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและ
เ ป็น ท่ี รับ รู้ กันโ ดยทั่ว อย่ า งน้อ ย 
3 ช่องทาง 

   มหาวิทยาลยัมีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผย
และเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง ดงัน้ี  
1. มีเวบ็ไซตท่ี์เปิดโอกาสให ้นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

อ่ืนๆ เขา้มาแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็บอร์ด  และการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น สาํนกับรรณสารสนเทศ   สถาบนัวิจยัและพฒันา สาํนกั
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้     

2. มีกล่องรับความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไป โดยจดัตั้งไวท่ี้อาคารบริหาร ชั้น 
1 

3. มีศูนยส์ารสนเทศ (call center) ในการรับฟังความคิดเห็นและใหบ้ริการตอบ
คาํถามนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

4. มีการจดัเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงัคม 
เช่น ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ   
 
 
 

    
 
 
 
 

มสธ. 7.6-2(1) เวบ็ไซตข์อง 
- มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

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

http://library.stou.ac.th 
- สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

http://www.stou.ac.th/Offices/ocs/Com/ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/ 
มสธ. 7.6-2(2) กล่องรับความคิดเห็นจาก
ประชาชนทัว่ไป โดยจดัตั้งไวท่ี้อาคาร
บริหาร ชั้น 1 
มสธ. / กผ. 7.6-2(3) รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมฟัง
ความคิดเห็นในกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สงัคมการประชุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
“กลุ่มผูสู้งอาย”ุในวนัพุธท่ี 21 ตุลาคม 
2552 ณ หอ้งประชุม 5209 อาคารสมัมนา 
1  มสธ. 
มสธ. / กผ. 7.6-2(4) หนงัสือเชิญผูพิ้การ
เขา้ร่วมสมัมนาฯ 
มสธ. / กผ. 7.6-2(5) การประชุมผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย “กลุ่มผูพิ้การ”ในวนัพฤหสับดี
ท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ณ หอ้งประชุม
ประกายเพชร โรงแรมเอเชีย  

http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/ocs/Com/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/
7.6-2(3).pdf
7.6-2(4).pdf
7.6-2(5).pdf
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3.  มีการนาํความคิดเห็นของประชาชน

ไปประกอบการบริหารงาน โดยมี  
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและมีการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมี  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและมีการดาํเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม  ดงัน้ี  
1. นาํความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการมีเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้ นกัศึกษา ประชาชน

ทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เขา้มาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด  
และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เช่น สํานกับรรณสารสนเทศ   
สถาบนัวิจยัและพฒันา สาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  นาํมาปรับปรุง  
- เพ่ิมฐานข้อมูลสําหรับการค้นคว้า ผ่านออนไลน์ ในระบบห้องสมุด

อิเลก็ทรอนิกส์  http://library.stou.ac.th  
- ปรับเพ่ิมขอ้มูลในการนาํเสนอหนา้เวบ็ไซต ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ทัว่ไป เช่น ศูนยเ์รียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  ประกนัคุณภาพฯ  ผล
คะแนนคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 

- มีการเพ่ิมข้อมูลสําหรับในส่วนของบทคดัย่องานวิจัยเพ่ือให้ประชาชน
ทัว่ไปสามารถคน้ควา้และดาวโหลดได ้(สวพ.) 

2. มีกล่องรับความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไป โดยจดัตั้งไวท่ี้อาคารบริหาร ชั้น 1 
3. มีการนาํความคิดเห็นท่ีไดจ้ากศูนยส์ารสนเทศ (call center) ในการรับฟังความ

คิดเห็นและให้บริการตอบคาํถามนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไปมาปรับปรุง
ระบบการใหบ้ริการ  

4. มีการนําความคิดเห็นการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ เป็นตน้ มาจดัทาํโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม   

5. มีการนําความคิดเ ห็นจากคณะก รรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชนท่ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ งข้ึน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง   http://cdlearnse.stou.ac.th   

มสธ. 7.6-3(1)   http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบ.7.6-3(2) 
http://library.stou.ac.th 
มสธ. / สวพ. 7.6-3(3)  
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/ 

มสธ. / กผ. 7.6-3(4) คู่มือถาม-ตอบ ของ
ศูนยส์ารสนเทศ 
มสธ. 7.6-3(5) ศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง   
http://cdlearnse.stou.ac.th 
มสธ. / กผ. 7.6-3(6) โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมกลุ่มผูสู้งอายแุละกลุ่มผู ้
พิการ 

   
 
 

http://library.stou.ac.th/
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://cdlearnse.stou.ac.th/
7.6-3(6).pdf
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4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน  

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น จดั
ประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง 

    1. สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน  2552 มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง    ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภาค
ส่วนต่าง ๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลทั้งระดบัทอ้งถ่ินท่ีตั้งมหาวิทยาลยั  หน่วยงาน
กลางในการประสานเครือข่ายท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับความตอ้งการ ปัญหา 
ข้อเสนอแนะได้อย่างกวา้งขวางและครอบคลุมท้องถ่ินทั่วประเทศ  หน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการใช้ผลผลิตของมหาวิทยาลยัทั้ งในส่วนของบณัฑิต  
งานวิจยั การบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  ผูแ้ทนจากสถาบนัทางศาสนา   ภาค
ประชาสงัคมไดแ้ก่ ส่ือมวลชน ผูท้รงคุณวฒิุดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการอนุรักษม์รดก
ไทย  ผูท้รงคุณวฒิุทั้งดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นชุมชนและส่ือ  ซ่ึงเป็นกลุ่ม
บุคคล/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ประชาชนโดยตรงสามารถสะทอ้นประเด็น
ต่าง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลยัควรไดมี้บทบาทร่วมนาํและพฒันาสังคมไดเ้ป็นอย่างดี โดยมี
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 1. ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของศูนยก์าร
เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เสริมสร้าง แสวงหาความร่วมมือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมการพฒันาและการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมสนบัสนุน ร่วมทาํ ร่วมรับผล 
และร่วมติดตามตรวจสอบ 
 4. ดาํเนินงานในกิจการต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัขอความร่วมมือ 
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพ่ือดาํเนินกิจการใด ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร   

มสธ. / กผ. 7.6-4(1) คาํสัง่ มสธ.ท่ี 
401/2552 เร่ืองแต่งตั้ง 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้น 
ศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มสธ. / กผ. 7.6-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษา ฯ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2552  
มสธ. / กผ. 7.6-4(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษา ฯ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 21 
กนัยายน 2552 
 

7.6-4(1).pdf
7.6-4(2).pdf
7.6-4(3).pdf
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4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน  

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น จดั
ประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง  
(ต่อ) 

     2. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ฯ ไดร่้วมดาํเนินงานกบัศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ ในลกัษณะ
ต่าง  ๆ  
 2.1  การพิจารณาแผนการสร้างการมีส่วนร่วม ฯ  
 2.2 การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้ งในส่วนของ
กิจกรรมการจดัทาํเวบ็ไซต ์  
 2.3 การเขา้ร่วมกิจกรรมการสมัมนา 
 2.4 การยินดีให้ความร่วมมือกับศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ ในการเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสารและความรู้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของวดั
สงัฆทาน การมอบส่ือ และเอกสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ การร่วมเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  การเช่ือมโยงเว็บไซต์ของ
โครงการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
www.sufficiencyeconomy.org  และสภาอุตสาหกรรม www.fti.or.thกบัเวบ็ไซตข์อง
ศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ   
 2.5 การประเมินผลการดาํเนินงานปี 2552  และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ดาํเนินการในปีต่อไปใหมี้ความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.fti.or.th/
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5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนในเร่ืองต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัผา่นคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ โดยนาํเสนอทางช่องทางเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดย
นาํเสนอทางช่องทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการผา่นตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2551 ไดผ้ลการประเมิน 75.80% 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ตวับ่งช้ีท่ี 2.11 
ซ่ึงในปีงบประมาณ 2551 ไดผ้ลการประเมิน 4.44% 

5. ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ 
ดาํเนินการได ้คือ 

     - การประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯโดยพิจารณา  
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ ปี2552 เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ 
คาํแนะนาํเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึน 
     - การเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ปี2552 
ทางเว็บไซต์ของศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเปิดโอกาสให้
สามารถใหข้อ้เสนอแนะ ความคิดเห็นในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

- การติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างต่อเน่ืองทางสนทนาประสา
พอเพียง 

มสธ. 7.6-5(1)  http://www.stou.ac.th 
มสธ. / กผ. 7.6-5(2) เอกสารรายงาน
สรุปผลการดาํเนินงานในการเปิดโอกาส
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม  ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มสธ. / กผ. 7.6-5(3) อ้างถึงเอกสาร 
มสธ. / กผ. 7.6-4(3) 
มสธ. 7.6-5(4) อ้างถึงเอกสาร มสธ. / 
กผ. 7.6-3(5) 
มสธ. 7.6-5(5) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาํปี 2551 ระดบั
สถาบนั 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
7.6-5(2).pdf
7.6-5(5).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

*  การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.7   ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดบัชาตหิรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั 
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ (นบัซํ้าได)้ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.1 - 0.99 
6 

X100 = ร้อยละ 1.41 
389 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.1 - 0.99 ร้อยละ 1 – 1.99 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 2 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 2 
X 2 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 1.41 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 7.7(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

X 100 

KPI_7.7/KPI_7.7.xlsx
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ตวับ่งช้ีที่ 7.8  มกีารนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผู ้บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สู ง แ ล ะ ตัว แ ท น
ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดย
ผู ้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาท
สําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเส่ียง 

     มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของมหาวิยาลยั  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ี 1995/2552 ลงวนัท่ี 10 
กค.52 โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 
7/2552 (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน 2552  ซ่ึงองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ ประกอบไปดว้ย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงทุก
ฝ่าย  ผูแ้ทนประธานกรรมการประจาํสาขาวิชา และผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสํานัก / 
สถาบนั เป็นกรรมการ โดยมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. กาํหนดนโยบายและจดัวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลยั 

2. กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานและการปฏิบติังานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 

3. กาํกับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยั 

4. พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 

5. แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
6. ใหค้าํปรึกษาแก่คณะทาํงานท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลบัมอบหมาย 

มสธ. / กผ. 7.8-1(1) คาํสัง่มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 1995 / 2552  ลง
วนัท่ี 10 กค.52 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
มสธ. / กผ. 7.8-1(2) คาํสัง่มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 332 /2551 ลง
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2551 เร่ือง แต่งตั้ง
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีอาวโุส  
มสธ. / กผ. 7.8-1(3) คาํสัง่มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 2631 / 2552  ลง
วนัท่ี 21 สิงหาคม  2552  เร่ือง แต่งตั้ง
คณะทาํงานควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

7.8-1(1).pdf
7.8-1(2).pdf
7.8-1(3).pdf
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 ในการน้ี คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ 
มหาวิทยาลยั  ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ของ 
15 ระบบ ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 2631 / 2552  ลงวนัท่ี 21 
สิงหาคม  2552  รวม 15 คณะทาํงาน  ประกอบไปดว้ย  รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นประธาน และผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมอบให้คณะทาํงานฯ มี
หนา้ท่ีดงัน้ี   
 1.   วางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในระบบท่ี
รับผิดชอบใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์
 2.  กาํหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการตามระบบท่ีรับผิดชอบให้
เป็นไปตามแนวทางแผนแม่บทการบริหารความเส่ียงและความควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยั 
 3.  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในระบบท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัทุก 6 เดือน 
 4.  เสนอแนะแนวทางแกไ้ขจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่ในปีงบประมาณปัจจุบนั โดยจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในในระบบท่ีรับผิดชอบในปีงบประมาณถดัไป  เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
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2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความลม้เหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงาน และจดัลาํดบัความ 
สาํคญัของปัจจยัเส่ียง 

     ฝ่ายวางแผนฯ ไดเ้ชิญหน่วยงาน ไดแ้ก่ สาขาวิชา สํานกั กอง สถาบนั ศูนย ์ 
เขา้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น  โดยไดน้าํปัญหาจากกระบวนการทาํงานแต่
ละหน่วยงาน  แผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปื  2552  และผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั มาวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในบริหารงาน 
ครอบคลุมความเส่ียงในด้านต่าง ๆดังน้ี 1.) ความเส่ียงด้านการเงินและ
งบประมาณ 2.) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 3.) ความเส่ียงดา้นนโยบาย 4.)ความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติังาน 5.) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก โดยจดัการวางแผน
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2552-2553  
รวม 15 ระบบ  ในแต่ละระบบมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ ปัจจยัเส่ียงของการ
ควบคุม มาตรการหรือกิจกรรมท่ีนํามาแก้ไข  และกําหนดหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการบริหารความเส่ียง ฯ ไปใน
ทิศทางเดียวกนั       
 

มสธ. / กผ. 7.8-2(1) รายงานการ
ประชุมเร่ืองการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือ
วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2551  
มสธ. / กผ. 7.8-2(2) รายงานการ
ประชุมเร่ืองการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2552 
มสธ. / กผ. 7.8-2(3) รายงานการ
ประชุมเร่ืองการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือ
วนัท่ี 27 มีนาคม  2552 
มสธ. / กผ. 7.8-2(4) รายงานการ
ประชุมเร่ืองการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2552   
มสธ. / กผ. 7.8-2(5) แผนบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิ
ราช 2552 - 2553 

7.8-2(1).pdf
7.8-2(2).pdf
7.8-2(3).pdf
7.8-2(4).pdf
7.8-2(5).xls
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3. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง  
โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการ
หรื อ แ ผน ป ฏิ บัติ ก า รใ น ก าร ส ร้ า ง
ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุก
ระดับในด้านการบริหารความเส่ียง 
และการดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็น
รูปธรรม 

        มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา  แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจาํปีงบประมาณ 2552 -2553  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย  ค ร้ังท่ี  1/2552  เ ม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม 2552  แล้ว ซ่ึงแผนฯ
ประกอบดว้ย ระบบการบริหารความเส่ียงฯ  รวม 15 ระบบ คือ  
 

1.ระบบการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 10.ระบบการบริหารพสัดุ 
2.ระบบการเรียนการสอน 11. ระบบการพ่ึงพาตนเองของ 
3.ระบบการบริการนกัศึกษา  หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
4.ระบบการบริหารส่ือส่ิงพิมพ ์ 12. ระบบรักษาความปลอดภยัและ 

5.ระบบการบริหารส่ืออิเล็กทรอนิกส์  งานอาคารสถานท่ี 
6.ระบบการบริหารงานวจิยั 13. ระบบท่ีเก่ียวกบัขอ้บงัคบั  
7.ระบบสารสนเทศ      ระเบียบ และประกาศ 
8.ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 14. ระบบงานสารบรรณและธุรการ 
9.ระบบการเงิน การบญัชีและ 
 งบประมาณ 

15. ระบบการประกนัคุณภาพ 

 

มสธ. / กผ. 7.8-3(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั   
คร้ังท่ี 1 / 2552  เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2552 
มสธ. / กผ. 7.8-3(2) แผนบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมาธิราช ประจาํปี
งบประมาณ 2552 -2553 
มสธ. / กผ. 7.8-3(3) แบบฟอร์ม บสน. 1 
มสธ. / กผ. 7.8-3(4) แบบฟอร์ม บสน. 2 
มสธ. / กผ. 7.8-3(5) คู่มือบริหารความ
เส่ียงของมหาวิทยาลยั 

7.8-3(1).pdf
7.8-3(2).xls
7.8-3(3).xls
7.8-3(4).doc
7.8-3(5).rtf
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 ทั้งน้ี  ฝ่ายวางแผนฯ ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงแก่หน่วยงาน เม่ือวนัท่ี  14 สิงหาคม 
2552 เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัทุกหน่วยงาน ถึงความสาํคญัท่ีตอ้งบริหาร
จดัการความเส่ียงในการปฎิบติังาน และสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน – ภายนอก
มหาวิทยาลยั ฯลฯ สําหรับจัดทาํแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
รวมถึงการช้ีแจงสาระสําคัญของแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ระดบัมหาวิทยาลยั  การกรอกแบบฟอร์ม บสน.1 แผนบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  แบบฟอร์ม 
บสน.2  แบบรายงานการปฏิบติัการตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  คู่มือ และตวัอย่าง 
ใหก้บัตวัแทนหน่วยงานเพ่ือไปดาํเนินการตามแผนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

มสธ. / กผ. 7.8-3(6) หนงัสือเชิญประชุม 
และรายช่ือผูร่้วมประชุม วนัท่ี 14 
สิงหาคม 52 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียง 

  กองแผนงานมีการเวียนแจง้ให้หน่วยงานจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม บสน.1 และรายงานการปฏิบติัการตามแผน
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม บสน.2  โดยส่งรายงานมา
ท่ีกองแผนงาน  เพ่ือสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั เสนอ
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
 

มสธ. / กผ. 7.8-4(1) บนัทึกท่ี ศธ 
0522.01/ ว 87 ลงวนัท่ี 11กนัยายน 2552  
เร่ืองรายงานการปฏิบติัการตามแผน
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มสธ. / กผ. 7.8-4(2) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. 7.8-3(3)  
มสธ. / กผ. 7.8-4(3) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. 7.8-3(4) 

 
 

7.8-3(6).pdf
7.8-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมี
ก า ร กํ า ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงต่อมหาวิทยาลยั 

        มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 เสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวิ
ยาลยั  และมีการนําข้อค้นพบต่าง ๆ มาประชุมร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2553- 2554  
 
 

มสธ. / กผ. 7.8-5(1)  รายงานการประชุม
เร่ืองการควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียง คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2552 
มสธ. / กผ. 7.8-5(2)  รายงานการ
ประชุมเร่ืองการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือ
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 
มสธ. / กผ. 7.8-5(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั คร้ัง
ท่ี 1/53 ลงวนัท่ี 28 มค. 53 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 

7.8-5(1).pdf
7.8-5(2).pdf
7.8-5(3).pdf
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ  5 ขอ้แรก 

                 *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9 ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (สกอ. 7.9) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
1.  มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ

ในการประเมินผลภายในสถาบนั 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงานไดมี้

การกาํหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
2552   ระดบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยจดัใหมี้การจดัทาํคาํรับรองและ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 และลงนามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการประจาํปีงบประมาณ 2552   ทั้งระดบัผูบ้ริหารและระดบัหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ดงัน้ี 

1) คาํรับรองฯ ระหวา่งรองอธิการบดีต่อเลขาธิการ สกอ.  
2)  คาํรับรองฯ  ระหวา่งรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดีต่ออธิการบดี  
3) คาํรับรองฯ ระหว่างหน่วยงานระดบัสาขาวิชา สํานัก สถาบนั กอง และ

หน่วยงานเทียบเท่ากอง ต่อรองอธิการบดีท่ีกาํกบั   
ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามพนัธกิจและการ

บริหารจดัการของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ยิ่ ง ข้ึ น  แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สุโขทัยธรรมาธิราชทุกระดับได้ตระหนักถึงผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนงานและแผนเงินของแต่ละหน่วยงาน 
(Output) และคาํนึงถึงผลลพัธ์(Outcome) ในระดบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ท่ีเกิดจากผลสําเร็จในระดบัหน่วยงาน  จึงไดถ่้ายทอดตวัช้ีวดัของอธิการบดีลงสู่
ผูบ้ริหารในระดบัรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี  และจากรองอธิการบดีลงสู่
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล 

มสธ. / ศปศ. 7.9-1 (1)  คาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการ ระหวา่งอธิการบดีกบั
เลขาธิการ สกอ. 
มสธ.  7.9-1 (2) ตวัอยา่งคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการต่ออธิการบดี  
มสธ. / ศปศ. 7.9-1 (3)  ตวัอยา่งคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของศูนย์
ประสานงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_7.9/7.9-1(1).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_7.9/7.9-1(2).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/KPI_7.9/7.9-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
2.  มีแผนการประเมินผลภายในสถาบนั 
  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดก้าํหนดแผนการ
ติดตามประเมินผล ดงัน้ี 

ระดบัมหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัโดยศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงไดรั้บ

มอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการติดตามและรายงานความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติัราชการตามคาํรับรองฯ ประจาํปี ซ่ึงตอ้งมีการรายงานความกา้วหน้าเป็น
ระยะ รอบ 6, 9  และ 12 เดือน เพ่ือนําเสนอต่อ Audit Committee และสภา
มหาวิทยาลยั ก่อนเสนอสาํนกังาน ก.พ.ร.  

ระดบัหน่วยงาน 
มหาวิทยาลยัโดยกองแผนงานซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลกัใน

การติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
ประจํา ปีของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงต้องมีการรายงาน
ความกา้วหนา้เป็นระยะ รอบ 6, 9  และ 12 เดือน เพ่ือนาํเสนอต่อ Audit Committee 
และสภามหาวิทยาลยั  โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารหน่วยงานต้องนาํเสนอรายงาน
ความกา้วหนา้ดว้ยตนเองต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแล 

มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (1) รายงาน
ความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัราชการตาม
คาํรับรองฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 รอบ 6 เดือน ต่อ Audit Committee 
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (2) รายงาน
ความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัราชการตาม
คาํรับรองฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 รอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลยั 
มสธ. / กผ. 7.9-2 (3)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 337 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 
2552 เร่ือง ขอเชิญประชุมและเตรียม
ความพร้อม การรายงานความกา้วหนา้
การปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
2552 ระดบัหน่วยงาน 
มสธ. / กผ. 7.9-2 (4)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 38 วนัท่ี 21 เมษายน 
2552  เร่ือง การนาํเสนอรายงานผล
ความกา้วหนา้การปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดบั
หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) 

 

7.9-2(1).pdf
7.9-2(2).pdf
7.9-2(3).tiff
7.9-2(4).tiff
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
2.  มีแผนการประเมินผลภายในสถาบนั  
(ต่อ) 

  

 มสธ. / กผ. 7.9-2 (5)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 63 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2552 เร่ือง การนาํเสนอรายงานผล
ความกา้วหนา้การปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดบั
หน่วยงาน รอบ 9 เดือน    
มสธ. / กผ. 7.9-2 (6)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 84 วนัท่ี 4 กนัยายน 2552 
เร่ือง การนาํเสนอรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 ระดบัหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
มสธ. / กผ. 7.9-2(7)  บนัทึกท่ี ศธ 
0522.01(03) / 1250 ลงวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2552 เร่ือง รายงาน
ประเมินผลแผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

3.  มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
สถาบนั 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการกาํหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของการ
ดาํเนินงานตามพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 
ประจาํปี และถ่ายทอดตวับ่งช้ีต่างๆ ลงสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฏอยู่ในคาํ
รับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผูบ้ริหารมหาวิทยาลยักับผูบ้ริหารในระดับ
หน่วยงาน 

มสธ. 7.9-3 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
7.9-1(2) ถึง 7.9-1(4) 
 

7.9-2(5).tiff
7.9-2(6).tiff
7.9-2(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
4.  มีการจดัทาํ Strategy Map ของ

ห น่ ว ย ง า น ใ น ร ะ ดับ ค ณ ะ ห รื อ
เทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน  ใหเ้ช่ือมโยง
กับ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

ระดบัมหาวทิยาลยั :   มสธ. ทาํการทบทวน ยืนยนัวิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
และจดัทาํ Strategy Map ของระดบัมหาวิทยาลยั และกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานจดัทาํ
คํารับรองฯ โดยมีการทบทวน ยืนยนัวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของ
หน่วยงาน แลว้จดัทาํ Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนดเป้าประสงค ์
และประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็น
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
ระดับหน่วยงาน :   สาขาวิชา สํานกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  ทาํการ
ทบทวน ยืนยนัวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน แล้วจัดทํา 
Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนดเป้าประสงค ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

มสธ. / กผ. 7.9-4 (1)  แผนท่ียทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั 
มสธ. / ศปศ. 7.9-4 (2)  ตวัอยา่งแผนท่ี
ยทุธศาสตร์ (Strategy Map) ของศูนย์
ประสานงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

5.  มีการยืนยนัวิสัยทศัน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษา
ในระดบัคณะหรือเทียบเท่า 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการจดัทาํ  Strategy Map ของการพฒันา
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (2552-2556)  เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน ใน
ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัมีการ Rolling Plan เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงจะมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ยงัได้มีการเวียนแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาทบทวน ปรับปรุงวิสัยทศัน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัดว้ย    

มสธ. / กผ. 7.9-5 (1)  แบบเวียนแจง้การ
ทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธ์กิจ   
 

 
 
 
 
 

7.9-4(1).pdf
7.9-4(2).gif
7.9-5(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
6. มี ร ะ บ บ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย
ตามคํารับรองของผูบ้ริหารระดับ
ต่างๆ  

ระดับมหาวิทยาลัย :   มสธ. โดยศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาจดั
ใหมี้ระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามคาํรับรองฯ 
ของมหาวิทยาลยั ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9  เดือน และ รอบ 12 เดือน บนัทึกลงใน 
SAR Card  สรุปเพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ในการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยั 
ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา สาํนกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  มีระบบในการ
ติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามคาํรับรองฯ ของระดบัหน่วยงาน 
โดยการรายงานความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงาน รอบ 6 เดือน  รอบ 9  เดือน และ รอบ 12 
เดือน ต่อกองแผนงาน ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

มสธ. / ศปศ. 7.9-6 (1)  อา้งถึงเอกสาร 
7.9-2(1) – 7.9-2(2)  
 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรอง 

ระดับมหาวิทยาลัย :   มสธ. โดยศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาทาํ
การวิเคราะห์ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัและเป้าหมายตามคํา 
รับรองฯ ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9  เดือน และ รอบ 12 เดือน บนัทึกลงใน SAR Card  
และในรอบ 12 เดือนไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ระดบัมหาวิทยาลยั เสนอต่อ 
Audit Committee สภามหาวิทยาลยั และ สาํนกังาน ก.พ.ร. ตามลาํดบั 
ระดับหน่วยงาน :   สาขาวิชา สาํนกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  ทาํรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย คาํรับรองฯ รอบ 12 เดือน 
เสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงาน และส่งกองแผนงาน เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการต่อผูบ้ริหารตามลาํดบัต่อไป 

มสธ. / ศปศ. 7.9-7 (1) อา้งถึงเอกสาร 
7.9-2 (1) และ 7.9-2 (2) 
มสธ. / กผ. 7.9-7 (2)  ตารางสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการระดบัหน่วยงาน ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2552 
 

 
 
 

7.9-7(2).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
8.  มีการนําผลการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเช่ือมโยง
กบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 

ระดับมหาวิทยาลัย :  มสธ. โดยศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
นาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวดัตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร.ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
โดยกาํหนดแนวทางและวิธีการจดัสรรเงินรางวลัท่ีได้รับจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 
กระจายลงสู่หน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละฝ่าย 

ระดับหน่วยงาน :  สาขาวิชา สํานกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วยนาํผล
การประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ ดว้ยการกระจายเงินรางวลัลงสู่ระดบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการท่ีกาํหนด 

เน่ืองจากกิจกรรมตามผลการด าเนินงานข้อ 
8 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 
แต่ในงบประมาณ 2552 ส านักงาน ก.พ.ร. 
เล่ือนปฏิทินการด าเนินงาน และยงัไม่ได้ 
Site Visit ผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ รอบ 12 เดือน รวมท้ัง ยงัไม่ได้
จัดสรร Bonus ประจ าปี 2552 ให้แก่
มหาวิทยาลยั ดังน้ัน เพ่ือให้ทันต่อการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง จึงใช้
เอกสารอ้างอิงประจ าปีการศึกษา 2551 
แทน ดังต่อไปนี ้
มสธ. / ศปศ. 7.9-8 (1)   รายงานการ
ประชุมคณะทาํงานกาํหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัสรรเงินรางวลัประจาํปี
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คร้ังท่ี 2 
/ 2552 

 
 

7.9-8(1).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
5 - 7 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 8 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 8 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9.1  งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจาํ  (สมศ 5.10) 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนเงินจดัสรรสาํหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  
จาํนวนอาจารยป์ระจาํในปีการศึกษานั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 

     14,581,561.34  
=  37,484.73  บาทต่อคน 

389 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 - 6,499 บาทต่อคน 6,500 - 9,999 บาทต่อคน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  10,000 บาท : คน 

 3 ผลการดาํเนินงาน 37,484.73   
บาท : คน 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 7.9.1(1) งบประมาณสาํหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจาํ   

KPI_7.9.1/KPI_7.9.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ. 5.11) 
วธีิการคํานวณ 

จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนในปีงบประมาณนั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ70 

852 
X100 = ร้อยละ 92.91 

917 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 44 ร้อยละ 45 - 69 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ70 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 70 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 92.91 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างอิง 

มสธ. 7.9.2(1) ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

X 100 

KPI_7.9.2/KPI_7.9.2.xls
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีที่ 8.1 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ
สถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 มหาวิทยาลยัมีการจดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 5 ปี 
(พ.ศ.2552-2556 ) โดยมีกลยุทธ์ทางดา้นการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย กรอบงบประมาณรายรับ รายจ่าย มีนโยบายในการ
จัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั  โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณแผน่ดินเงินนอกงบประมาณ 
 ในการบริหารการเงินดา้นงบประมาณ  มหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความสําคญัต่อ
การนาํกลยทุธ์ต่างๆ ต่อไปน้ีมาใช ้

1.  การจดัสรรงบประมาณท่ีเนน้การใชก้ลยุทธ์โดยแยกภารกิจพ้ืนฐานงาน
ประจาํออกจากงานภารกิจยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

2.  การจัดสรรงบประมาณท่ีเน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน 

3.  การจัดสรรงบประมาณท่ีเน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั ทั้ง 7 ประเดน็ยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

4.  การจดัสรรงบประมาณท่ีเนน้การใชก้ลยทุธ์แยกตามโครงการยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัท่ีปรากฏในแผนพฒันาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ. 2552 – 
2556) 

มสธ.8.1-1(1)  แผนพฒันามหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 5 ปึ (พ.ศ.2552-
2556 ) บทท่ี 6 กรอบงบประมาณรายรับ 
รายจ่าย 
มสธ.8.1-1(2)  นโยบายการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 
มสธ.8.1-1(3)  นโยบายการจดัสรรเงิน
รายจ่ายเงินกองทุน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 
มสธ.8.1-1(4)  นโยบายการจดัสรรเงิน
เงินคงคลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 
มสธ.8.1-1(5)  นโยบายการจดัสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

8.1-1(1).pdf
8.1-1(2).pdf
8.1-1(3).pdf
8.1-1(4).pdf
8.1-1(5).pdf
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1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ
สถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
(ต่อ) 

5.  การบริหารจดัการดา้นการเงินของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษท่ีเนน้
การใช้กลยุทธ์การพ่ึงตนเอง โดยมีการส่งรายรับส่วนหน่ึงหลังหัก
ค่าใชจ่้ายปันส่วนใหก้บัมหาวิทยาลยั 

6.  มหาวิทยาลัยเน้นการใช้กลยุทธ์โดยให้ความสําคัญต่อการนําผลการ
วิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมา ใช้ในการวางแผนเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพเป็นประจาํทุกปี 

7.  การบริหารสินทรัพย์ เน้นการใช้กลยุทธ์โดยการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ เ กิดประโยชน์ ร่วมกัน ซ่ึง เ ป็นหลักการของ
มหาวิทยาลยัตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลยัจนถึงปัจจุบันท่ีเน้นการรวม
บริการประสานภารกิจ 

8.  การบริหารรายไดเ้นน้การใชก้ลยุทธ์โดยการประมาณการยอดนกัศึกษา
ล่วงหนา้ เพ่ือนาํมาจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

9.  การลงทุนท่ีเน้นการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ
แต่งตั้งคณะทาํงานฯ เพ่ือใช้ประกอบในการตดัสินใจในการลงทุนของ
มหาวิทยาลยั 

10. ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน งบประมาณ และพสัดุ เน้นกลยุทธ์การ
พฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน และบญัชีกองทุน โดยเกณฑพึ์ง
รับพึงจ่าย ลกัษณะสามมิติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้น

การเงิน แผนการจดัสรร และการวาง
แผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน ดงัน้ี 
1.  มีการนาํสินทรัพยไ์ปหารายไดเ้ขา้มหาวิทยาลยัโดยวิธีการต่างๆ  ไดแ้ก่ 

การนําเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย ์ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคงคลงั เป็นตน้ รวมถึง การนาํอาคาร 
ครุภณัฑ ์/ ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูไ่ปหารายได ้

2.  มีการประมาณการรายได ้โดยประมาณการยอดนกัศึกษาล่วงหนา้ เพ่ือ
นํามาใช้ในการจัดทําประมาณการรายได้ และรายจ่ายงบประมาณ
ประจาํปีของมหาวิทยาลยั 

3.  มีการประมาณการรายได้จากดอกผลจากกองทุนต่างๆ  จํานวน 19 
กองทุน เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน
ประจาํปีต่อไป 

4.  มีการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินท่ีเป็นรายได้ผ่านการบริหารงานใน
หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

มีแนวทางจดัสรรทรัพยากรทางดา้นการเงิน ดงัน้ี 
1.  การจดัสรรงบประมาณท่ีเน้นการใชก้ลยุทธ์โดยแยกตามผลผลิต ทั้ง 6 

ผลผลิตของมหาวิทยาลยัควบคู่ไปกบัแผนพฒันาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ. 
2552  - 2556) 

2.  การจดัสรรงบประมาณท่ีเนน้การใชก้ลยุทธ์โดยแยกภารกิจพ้ืนฐานงาน
ประจาํออกจากงานภารกิจยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

3.  การจัดสรรงบประมาณท่ีเน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน 

4.  การจัดสรรงบประมาณท่ีเน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั ทั้ง 7 ประเดน็ยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

มสธ.8.1-2(1) แนวทางและหลกัเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
มสธ.8.1-2(2) มติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิ์น  คร้ังท่ี  7/2552 
เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2552  
(วาระท่ี 4.10) 
มสธ.8.1-2(3) มติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2552 เม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2552 (วาระท่ี 7.1) 
มสธ.8.1-2(4)  ระบบ e-Unit Budget 

8.1-2(1).pdf
8.1-2(2).pdf
8.1-2(3).pdf
http://172.20.2.119/stouplan/index.php
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้น

การเงิน แผนการจดัสรร และการวาง
แผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ (ต่อ) 

 

5.  การจดัสรรงบประมาณท่ีเนน้การใชก้ลยทุธ์แยกตามโครงการยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัท่ีปรากฏในแผนพฒันาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ. 2552 – 
2556) 

6.  การบริหารจดัการดา้นการเงินของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษท่ีเนน้
การใช้กลยุทธ์การพ่ึงตนเอง โดยมีการส่งรายรับส่วนหน่ึงหลังหัก
ค่าใชจ่้ายปันส่วนใหก้บัมหาวิทยาลยั 

แนวทางการวางแผนการใชเ้งิน ดงัน้ี 
1.  ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้

สอดคลอ้งกบัผลผลิต และเป้าหมายทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้
เป็นรายไตรมาส  หากเป็นงบประมาณแผ่นดินจะตอ้งมีการรายงานผล
การใชจ่้ายงบประมาณทุกเดือน ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผล (สงป.301) ของสํานักงบประมาณ และ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง หากเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จะต้องมีการ
รายงานผลผา่นระบบ e-Unit Budget ของกองแผนงาน  

2.  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน โดยจัดทําเป็น
รายงานต่อกรมบญัชีกลางเป็นรายไตรมาส ผา่นระบบ GFMIS 

3.  มีการจดัทาํแผนปฏิบัติการจดัซ้ือจดัจา้งงบลงทุนประจาํปีงบประมาณ
เสนอต่อมหาวิทยาลยั และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   

 อน่ึง ในการจัดสรรและการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยให้
ความสาํคญัอย่างสูงต่อประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการตรวจสอบได ้ตาม
หลกัการของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โดยมีหน่วยงานสาํนกังานอธิการบดี
ท่ีประกอบดว้ย กองคลงั กองแผนงาน และกองพสัดุ ทาํงานแบบบูรณาการ เพ่ือให้
การจดัหา วางแผน และจดัสรรการใชจ่้ายใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทาง

การเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใช้
ในการตดัสินใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 

 มีการว่าจ้างบริษทัเอกชนพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน บัญชี
กองทุน ตามเกณฑพึ์งรับพึงจ่ายลกัษณะสามมิติ  เพ่ือพฒันาฐานขอ้มูลดา้นการเงิน 
อยู่ระหว่างพฒันาในการออกแบบแต่ละระบบ ไดแ้ก่ ระบบงบประมาณ ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง ระบบคลงัพสัดุ ระบบทรัพยสิ์นถาวร ระบบบญัชีและการเงิน  ซ่ึง
คาดวา่ระบบจะแลว้เสร็จและสามารถเช่ือมโยงการใชง้านไดภ้ายในปีงบประมาณ 
2553 และสามารถเช่ือมโยงกบัระบบตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
พฒันาคู่ขนานไปพร้อมๆ กนั ทั้งน้ี จะสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลยั   

มสธ. / กค. 8.1-3(1) สญัญาจา้ง
บริษทัเอกชนเพ่ือพฒันาระบบ
งบประมาณ พสัดุ การเงิน และกองทุน 
โดยเกณฑพึ์งรับ-พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ 
เลขท่ีสญัญา 5-05/2552 
มสธ. / กค. 8.1-3(2) รายงาน
ความกา้วหนา้โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พสัดุ การเงินและกองทุน 
โดยเกณฑพึ์งรับ-พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ 
เดือนกนัยายน 2552 
มสธ. / กค. 8.1-3(3)  สญัญาจา้งบริษทัฯ
พฒันาตน้ทุนผลผลิต เลขท่ีสัญญา 5-
15/2552 
มสธ. / กค. 8.1-3(4) รายงาน
ความกา้วหนา้ระบบตน้ทุนผลผลิต 

4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่ง
เป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 มีการจดัทาํรายงานทางการเงิน ไดแ้ก่  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย รอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอผู ้บริหาร 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน (Audit Committee)  และเสนอสภามหาวิทยาลยั 
 
 

มสธ. / กค. 8.1-4(1) รายงานการเงิน 
สาํหรับงวด 6 เดือน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2552 
มสธ. / กค. 8.1-4(2) รายงานการเงินรวม 
ประจาํปี 2552 รอบ 12 เดือน 

8.1-3(1).pdf
8.1-3(2).pdf
8.1-3(3).pdf
8.1-3(4).pdf
8.1-4(1).pdf
8.1-4(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนาํขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้น

การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่คง
ขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

 มีการนาํขอ้มลูทางการเงินไปวิเคราะห์ ดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์งบการเงิน ปี 2552 เสนองบการเงินต่อสภามหาวิทยาลยั รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน  
2.  วิเคราะห์ขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากการจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ประจาํปีงบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลยัตามคาํรับรองการปฏบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวดัท่ี 11 เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประจาํปี 2553 อยูร่ะหวา่งจดัทาํร่างฯ เสนอผูบ้ริหาร  

  

มสธ. / กค. 8.1-5(1) รายงานวิเคราะห์งบ
การเงินและเสนองบการเงินต่อสภา
มหาวิทยาลยั รอบ 6 เดือน ปี 2552  และ 
12 เดือน  ปี 2551 
 มสธ. / กค. 8.1-5(2) รายงานตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจาํปี 2552 รอบ 12  เดือน  
มสธ.8.1-5(3)  คาํสัง่มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 
4161/2552 เร่ือง การแต่งตั้งคณะทาํงาน
จดัทาํแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด 

มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก เขา้
ดาํเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลยัเป็นประจาํทุกปี 
สาํหรับในปีงบประมาณ 2552  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดเ้ขา้มาตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลยัแลว้ 
 นอกจากน้ีมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั (Audit Committee) ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัของมหาวิทยาลยัเพ่ือรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลยั 
 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Auditing) การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Auditing) และการ
ดาํเนินงาน (Performance Auditing) เพ่ือใหก้ารใชจ่้ายเงินเป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด 

มสธ. 8.1-6(1) ท่ี ตผ 0027/2955 ลงวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2552 เร่ือง การตรวจสอบ
รายงานการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2551 ของมหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด  (ต่อ) 

  จากการปฏิบติังานดงักล่าวผูบ้ริหารระดบัสูงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบ
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสมัพนัธ์กนั ดงัน้ี 

1. หน่วยตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ 
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 

2. หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการดาํเนินการแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน  

3. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาํเนินการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามท่ีสํานักงาน
ตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด 

 ซ่ึงการปฏิบติังานดงักล่าว ผูบ้ริหารระดบัสูงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยสัง่การใหห้น่วยงาน/ ผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ดว้ย 

มสธ.  8.1-6(2)  คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
มสธ.  8.1-6(3)  คู่มือการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจาํปี
งบประมาณ 2552 
มสธ. / ตสน. 8.1-6(4)  รายงานผลการ
ตรวจสอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 
มสธ. / ตสน. 8.1-6(5) รายงานการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
มสธ. / ตสน. 8.1-6(6)  รายงานผลการ
สอบทานการประเมิน การควบคุม
ภายใน (แบบ ปส.) 
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7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผล
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
และนาํขอ้มลูจากรายงานทางการเงิน
ไปใชใ้นการวางแผนและการ
ตดัสินใจ 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสาํคญักบัรายงานการเงินและขอ้เสนอแนะของ
หน่วยตรวจสอบภายในตลอดจนขอ้เสนออ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบลงทุน (เงินรายได)้ ซ่ึงมี
การประชุมเร่งรัดติดตามและรายงานผลเสนอท่ีประชุมผูบ้ริหารทุกไตร
มาส  โดยมีการนาํผลมาปรับนโยบายการจดัสรรงบประมาณในส่วนของ
งบลงทุน ตามแนวทางการจดัสรรงบประมาณปี 2553  ดงัน้ี 

- ให้จดัสรรงบลงทุนตามความพร้อมของหน่วยงาน ไดแ้ก่ มีแบบรูป
รายการมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ มีการทาํแผนการ
จดัซ้ือจดัจา้งล่วงหนา้ประกอบการของบประมาณ  

- เม่ือไดรั้บการจัดสรรงบประมาณลงทุนแลว้ หน่วยงานจะต้องทาํ
สัญญาก่อหน้ีผูกพนัภายในไตรมาส 2 และถา้รายการใดไม่สามารถ
ดาํเนินการตามแผนได ้ใหง้บประมาณพบัตกไป  

2.  มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงมีการ
ประชุมเร่งรัดติดตามเป็นประจาํทุกเดือน และเสนอรายงานต่อท่ีประชุม
ผูบ้ริหาร  

3.  มีการนาํผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณของหน่วยงานต่างๆในปีท่ีผ่านมา 
มาวิเคราะห์และจัดทาํเป็นนโยบายและกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจํา ปีในทุกปี โดยนํา เสนอต่อท่ีประชุมผู ้บริหารและ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น    

มสธ.  8.1-7(1)  คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัซ้ือ / 
จดัจา้งและแผนการเบิกจ่ายเงิน 
มสธ.  8.1-7(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ 
มสธ.  8.1-7(3)  รายงานสถานะการ
เบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณ
แผน่ดิน) ประจาํไตรมาสท่ี 4 
มสธ.  8.1-7(4) รายงานการประชุม
ผูบ้ริหาร คร้ังท่ี 12 /2552 วนัท่ี 20 
ตุลาคม 2552 วาระท่ี 1.1 
 มสธ.  8.1-7(5)  นโยบาย / แนวทางการ
จดัสรรงบประมาณปี 2553 
 มสธ.8.1-7(6)  แบบรายงานผลการ
เร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินให้
กรมบญัชีกลาง 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้แรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 8.2  การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั  (สกอ. 8.2, สมศ. 5.4 และ ก.พ.ร. 3.3) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีคณะกรรมการวิ เคราะห์ความ

ต้อ ง ก า ร ก า ร ใ ช้ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลยั 

มีคณะกรรมการอาํนวยการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลยั และ
คณะทาํงานพฒันาระบบย่อยทรัพยากร  ชุดย่อย 3 คณะ  ทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์ความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพการบริหาร เนน้
หลกัการใชท้รัพยากรร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
ลกัษณะของการรวมบริการประสานภารกิจ นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เฉพาะกิจท่ีทาํหน้าท่ีวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คณะกรรมการสอนเสริม และคณะกรรมการ
อาํนวยการสอบ เป็นตน้ 

มสธ. / กผ. 8.2-1 (1)  คาํสัง่ท่ี 3557/2551 
เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณาระบบ
บริหารทรัพยากร และคาํสัง่ 3558/2551 
เร่ือง การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในการบริหารทรัพยากรของ มสธ.  
มสธ. / กผ. 8.2-1 (2)  คาํสัง่ท่ี 1594/2552 
เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานพฒันาระบบ
บริหารทรัพยากรและการเงิน  
มสธ. / กผ. 8.2-1(3) แผนแม่บทการ
บริหารทรัพยากร มสธ. พ.ศ. 2552-2556  
และแผนการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอก มสธ. ประจาํปีงบประมาณ 
2552  
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2.  มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการใน

การใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั 
มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงสามารถ
นาํมาใชว้างแผนการดาํเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และมี
ความคุม้ค่า 

มสธ. / กผ. 8.2-2 (1) รายงานผลการ
วิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลยั 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลยั กล่าวคือ มีการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ สถานท่ี และบุคลากร ร่วมกนัภายในมหาวิทยาลยั เช่น การจัดประชุม 
อบรม สมัมนาต่าง ๆ ใชบ้ริการไดท่ี้อาคารศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม ท่ีใหบ้ริการทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั หรือหากหน่วยงานภายในตอ้งการวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น LCD โปรเจคเตอร์ ใหข้อใชท่ี้สํานกัเทคโนโลยี
การศึกษา เป็นตน้ 

มสธ.  / กผ. 8.2-3 (1)  แผนการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอก มสธ. 
ประจาํปี 2552  
มสธ.  / กผ. 8.2-3 (2)  คู่มือการบริหาร
ทรัพยากรของ มสธ. 

4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลยั 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลยั เช่น การสอนผ่าน
ดาวเทียมร่วมกบัส่ือทางไกลวงัไกลกงัวล เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ยงัทอ้งท่ีห่างไกลในส่วนภูมิภาค การใชโ้รงเรียนประจาํจงัหวดัเพ่ือเป็นสนามสอบ / 
เป็นศูนยบ์ริการการศึกษา /เป็นสถานท่ีสอนเสริม หรือการขอใชบ้ริการห้องสมุด
ประชาชน วางส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัเพ่ือใหน้กัศึกษา/ประชาชน ผูส้นใจ ใช้
บริการ และการขอเช่าสถานีวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์เป็นตน้ 

มสธ.  / กผ. 8.2-4 (1)  อา้งถึงเอกสาร 
8.2-3 (1) 
มสธ.  / กผ. 8.2-4 (2)  อา้งถึงเอกสาร 
8.2-3 (2) 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณ           
ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น 
การใช้สถานท่ีสอบ การจัดสอนเสริม หรือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตาม
โรงเรียนในจงัหวดัต่างๆ ทาํให้เกิดความประหยดั เน่ืองจากไม่ตอ้งตั้งศูนยฯ์ เป็น
ของตนเอง หรือการสอนผ่านดาวเทียมร่วมกบัส่ือทางไกลวงัไกลกงัวล ท่ีช่วยใน
เร่ืองของการประหยดัตน้ทุนดา้นงบประมาณในการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ชุมชน เป็นตน้ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีที่ 9.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ    (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม
กบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในกาํหนดให้มีการวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สาขาวิชา  และระดบัสํานัก/ สถาบัน ทาํหน้าท่ีในการวางนโยบาย แนว
ทางการดาํเนินงาน กาํกบั ควบคุม ดูแล ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. มีคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552 ของ
มหาวิทยาลยั  ซ่ึงใช้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั รวมทั้งสํานักงาน
อธิการบดี 

3. มีการนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการประกนัคุณภาพในทุกองคป์ระกอบและ
ทุกตวับ่งช้ี 

4. มีการบูรณาการตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)/สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เขา้ดว้ยกนั รวมทั้ง ยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี 
อตัลกัษณ์ท่ีสะทอ้นคุณภาพการศึกษาระบบเปิดทางไกลซ่ึงสามารถรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
มสธ. 9.1-1(1) คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ระดบัมหาวิทยาลยั / ระดบัสาขาวิชา / 
ระดบัสาํนกั / ระดบัสถาบนั 
มสธ. 9.1-1(2) คู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปีการศึกษา  2552 
 

 

9.1-1(1)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัมหาวทิยาลยั 
ใช ้10 องค์ประกอบ  ตามแนวทาง สกอ.  และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี สมศ.  
ก.พ.ร. และตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  รวมทั้งส้ิน  57  ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสาขาวิชา   
ใช ้ 8  องคป์ระกอบ 46 ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสํานัก/สถาบัน    
ใช ้ 3  องคป์ระกอบ  10  ตวับ่งช้ี  

ยกเวน้  บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพ่ิมบางองคป์ระกอบตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน  ใช้ระบบคะแนนเต็ม  3.00 
คะแนน  และไม่กาํหนดค่านํ้ าหนัก  (คือ ทุกตัวบ่งช้ีมีนํ้ าหนักเท่ากับหน่ึง)และ
แบ่งตวับ่งช้ีออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ ปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  และผลผลิต   ทั้งน้ีไดมี้
การกาํหนดใหต้ั้งค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีทุกตวัไวท่ี้เกณฑข์ั้นตน้ของคะแนนระดบั 3 

5. มีการกาํหนดปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี  และเวียนแจง้
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบติั 

6. มีการปรับปรุงรูปแบบการจดัทาํรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

7. มีการประชุมช้ีแจงใหทุ้กหน่วยงานทราบเพ่ือการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ 

มสธ. 9.1-1(3)  ปฏิทินกิจกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช ประจาํปี
การศึกษา 2552 
มสธ.9.1-1(4) หนงัสือ  ศธ.0522.13/ว16  
ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 เร่ือง การ
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา  2552 และการรับฟัง
ความเห็นการเลือกกลุ่มสถาบนัเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสาม 
 

 
 

9.1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 8. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสาขาวิชา 

/ หน่วยงานสนบัสนุนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกปีการศึกษา   
9. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี

การศึกษา 
10. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนั 

11. มีการนาํหน่วยงานท่ีเป็นตน้แบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ไดรั้บผลการประเมินในระดบัดีมากมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทุกหน่วยงาน  

12. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั 

(เน่ืองจากกิจกรรมตามผลการด าเนินงาน
ข้อ 8 – 12 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกปี ซ่ึงผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2552 ก าหนดเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่ปลายเดือนมิถนุายนเป็นต้นไป ดังน้ัน 
เพ่ือให้ทันต่อการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง จึงใช้เอกสารอ้างอิงประจ าปี
การศึกษา 2551 แทน ดังรายการข้างล่างนี)้ 
มสธ. 9.1-1(5)  การปฐมนิเทศกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
สาขาวิชา / หน่วยงานสนบัสนุน 
ประจาํปีการศึกษา 2551   
มสธ. 9.1-1(6)  การสมัมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาํปีการศึกษา 2551 

2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสําคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู ้บ ริหารสูงสุดของสถาบัน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ ง
ภายในและภายนอกสถาบนั 

มีกา รกําหนดนโยบา ยและให้ควา มสํา คัญ เ ร่ืองกา รประกันคุณภา พจา ก
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมีส่วนร่วม
จากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ดงัน้ี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้

ความสําคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู ้บ ริหารสูงสุด ของสถาบัน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ ง
ภายในและภายนอกสถาบนั  (ต่อ) 

1. มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทั้ง
ภายในและภายนอก ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัหน่วยงาน 

2. ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีของทุกหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจ
ประเมินทุกคร้ัง 

3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ี “ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพภายในท่ี
ก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง” ไวใ้นคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ
หน่วยงานในมิติท่ี 4 

4. มีการกาํหนดตวับ่งช้ี  “ระดบัคะแนนเฉล่ีย ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน”  ไวใ้นคาํรับรองการปฏิบติัราชการในมิติท่ี 4 ของทุก
หน่วยงาน 

มสธ. 9.1-2 (1) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ย 
การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550 
มสธ. 9.1-2 (2) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 9.1-
1(2) 
มสธ. 9.1-2 (3) คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มสธ. 9.1-2 (4)  คาํอธิบายตวัช้ีวดั 
(บงัคบั) ในคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ 2553 

3.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และ
เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ท่ี ส อ ด ค ล้อ ง กับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สอดคลอ้งกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1. มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้ งเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    เพ่ือสะท้อน
คุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล  ซ่ึงจะสามารถรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโดย สกอ. สมศ.และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. มีการบูรณาการตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เขา้ดว้ยกนั รวมทั้ง ยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ท่ี
สะทอ้นคุณภาพการศึกษาระบบเปิดทางไกลซ่ึงสามารถรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกได ้ 

มสธ. 9.1-3 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1 (2) 

9.1-2(1).pdf
9.1-2(3)
9.1-2(4).docx
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4.  มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจาํ (อย่างนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีท่ีมี
การติดตาม) 

1. การพฒันาและการควบคุมคุณภาพเร่ิมจากส่วนกลางคือศูนยป์ระกนั ฯ  ได้
ออกแบบรูปแบบการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง ( SAR)  ทั้งระดบัสาขาวิชา   
หน่วยงานสนบัสนุน  และระดบัมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจาํปีเพ่ือให ้ SAR ทุกหน่วยงานมีเน้ือหาสาระท่ีจาํเป็นและพอเพียงต่อ
การตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา  จากนั้นจะมีการประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวขอ้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใหทุ้กหน่วยงานนาํไปใช ้

2. มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุก
ปี  โดยมหาวิทยาลยัมีการกาํหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมิน
ตนเองประจาํปีตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  เป็นตน้มา  จากนั้นจะกาํหนดช่วงเวลาท่ีตอ้ง
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ ง
ประจาํปีตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปี เพ่ือเร่งรัดให้
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดาํเนินงานไดแ้ลว้เสร็จภายใน  
120 วนั  นบัจากส้ินปีการศึกษา 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยั ดงัน้ี 

3.1 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบนั 
3.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit 

Committee) ท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั 
3.3 สภามหาวิทยาลยั   

มสธ. 9.1-4 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1 (2) 
มสธ. 9.1-4 (2)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1 (4) 
มสธ. 9.1-4 (3) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
2551 
มสธ. 9.1-4 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
3 / 2552 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2552 วาระ
ท่ี 1.2 และ 1.3 
มสธ. 9.1-4 (5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน คร้ังท่ี 7 / 2552 เม่ือวนัท่ี 
19 ตุลาคม 2552  วาระท่ี 1.1  
มสธ. 9.1-4 (6)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 10 / 2552 เม่ือวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2552 วาระท่ี 3.7 

 

9.1-4(3)
9.1-4(4).pdf
9.1-4(5).pdf
9.1-4(6).pdf
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5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมา

พฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 
มหาวิทยาลยั /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันได้นําผลการประกันคุณภาพรวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจาํปีมาพฒันากาํหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  โดยจะแสดงไวอ้ย่างชดัเจนใน 
SAR (ส่วนท่ี 1) นอกจากน้ี  ในส่วนทา้ยของ  SAR (ส่วนท่ี 3) ยงัมีการวิเคราะห์  
SWOT  ตนเองไวด้ว้ย 

มสธ. 9.1-5 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1 (2) 

6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และใชร่้วมกนัทั้งระดบั
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบนั 

ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ไดข้อความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  เพ่ือจดัทาํระบบขอ้มลูและสารสนเทศสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ และใช้
ร่วมกนัไดทุ้กระดบั    ดงัน้ี 
1.  จดัทาํขอ้มลูกลาง  (ขอ้มลูพ้ืนฐาน)   ซ่ึงไดแ้ก่ 
          -  ขอ้มลูนกัศึกษา / ผูส้าํเร็จการศึกษา 
          -  ขอ้มลูหลกัสูตร 
          -  ขอ้มลูบุคลากร 
          -   ขอ้มลูงบประมาณ 
2.  จดัทาํขอ้มลูระดบัตวัช้ีวดั   ในกรณีท่ีตอ้งใชผ้ลประเมินร่วมกนั   มีการประชุม

หารือเพ่ือกาํหนดเจา้ภาพหลกั   เพ่ือรับผิดชอบการตอบตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้ง
การจดัหาเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแลว้ประกาศขอ้มลูเพ่ือใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
รับทราบและโตแ้ยง้เพ่ือหาขอ้ยุติก่อนนาํไปใชจ้ดัทาํ  SAR  ซ่ึงทาํใหข้อ้มลูของ
ตวับ่งช้ีดงักล่าวทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลยัสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกนั    

3.  จดัทาํระบบสารสนเทศ QMIS เพ่ือใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลยั  

มสธ. 9.1-6 (1)   
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/QAChannel/ 
QAIndex/walls/qa52.htm 
มสธ. 9.1-6 (2)  http://qmis.stou.ac.th/ 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/qa52.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/qa52.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/walls/qa52.htm
http://qmis.stou.ac.th/
http://qmis.stou.ac.th/
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7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 

1. ภายในสถาบนั 
1.1  มีการจัดตั้ งเครือข่ายการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายใน

สาํนกังานอธิการบดีผา่นท่ีประชุมผูบ้ริหารสาํนกังานอธิการบดี 
1.2  มีการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัของทุกหน่วยงานในสํานกังาน

อธิการบดี เม่ือวนัท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2552 
2. ภายนอกสถาบนั 

2.1  มีการเชิญให้ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็น
กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบั
หน่วยงาน  

2.2  มีการเชิญให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลยัเข้ามาเป็นผู ้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน  

มสธ. 9.1-7(1) คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสาํนกังาน
อธิการบดี 
มสธ. 9.1-7(2)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13 / 
ว 126 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2552  
เร่ืองขอเชิญเขา้ร่วมประชุมผูบ้ริหาร
ของสาํนกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. 9.1-7(3) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/QAChannel/ 
meeting%20report_QA%20Foum.htm 
มสธ. 9.1-7(4)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1(1) 
มสธ. 9.1-7(5)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-2(3) 

 
 
 
 
 

9.1-7(1).pdf
9.1-7(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/meeting%20report_QA%20Foum.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/meeting%20report_QA%20Foum.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/meeting%20report_QA%20Foum.htm
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 2.3 การไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ด้านระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 29 
กนัยายน 2552  

2.4 การส่งผูแ้ทนมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมกลุ่มเสวนา (Quality Assurance 
Forum) ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน เป็นผูแ้ทนหลกั  และผูอ้าํนวยการ
ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นผูแ้ทนรอง ซ่ึงมี
การประจาํกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง 

2.5 การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา  
มสธ. กบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนยวิ์ทย
พฒันา มสธ. เพชรบุรี จาํนวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2553 และ
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 

มสธ. 9.1-7(7)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13 / 
400 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2552  เร่ืองขอ
อนุมติัโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ กรุงเทพฯ 
มสธ. 9.1-7(8) รายช่ือบุคลากรท่ี
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
มสธ. 9.1-7(9)  หนงัสือท่ี ทปอ. 52/063 
ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2552  เร่ืองขอ
ความร่วมมือเสนอช่ือผูแ้ทนเขา้ร่วมการ
ประชุมกลุ่มเสวนา 
มสธ. 9.1-7(10) รายงานผลการจดั
สมัมนาเครือข่ายประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวง่นกัศึกษา มสธ. กบั
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
บริการ 

 

9.1-7(7).pdf
9.1-7(8).pdf
9.1-7(9).pdf
9.1-7(10).doc
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 7 ขอ้แรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา (สกอ. 9.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา/ส านักที่เกีย่วข้อง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการ

ป ร ะ กัน คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นกัศึกษา 

 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) มีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เพ่ือเป็นพลังสําคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  โดยกาํหนดใหมี้ตวับ่งช้ี เร่ือง การมีระบบและ
กลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา  และมุ่งหวงัใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองค์
ความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัเพ่ือใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้ งนําระบบ หรือกระบวนการประกันคุณภาพไปปรับใช้ในทุกกิกรรม / 
โครงการของนกัศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย
ดงักล่าว จึงมอบหมายใหศู้นยว์ิทยพฒันา มสธ. เพชรบุรี โดยความร่วมมือของศูนย์
ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา จดัโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหวา่งนกัศึกษามสธ. กบันกัศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการใหบ้ริการของ 

มสธ. 9.2-1(1) สรุปผลการจดัโครงการ
สมัมนาเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งนกัศึกษา มสธ. กบั
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การใหบ้ริการของศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
เพชรบุรี ประจาํปีการศึกษา  2552 
 

2.  มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานํา
ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไป
ใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 

3.  มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

4.  นักศึกษา มีการใช้กระบวนการ
คุณภาพในการพฒันาคุณภาพของ
กิจกรรม หรือโครงการนกัศึกษา 

5.  นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันา
คุณภาพภายในสถาบนัและระหว่าง
สถาบนั 

 
 

9.2-1(1).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีระบบติดตามประ เมินผลกา ร

ป ร ะ กัน คุ ณ ภ า พ ใ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี
นกัศึกษาดาํเนินการ และในส่วนท่ี
นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนั
คุณภาพของสถาบนั 

ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. เพชรบุรี   โดยประยุกตห์ลกัสูตรฝึกอบรมนิสิตนกัศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษา ของ สกอ. 
เป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการ  แต่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ จึงได้
แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะกล่าวคือ  ระยะแรกจะเนน้การใหค้วามรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  และให้นกัศึกษาเรียนรู้ในการนาํระบบการ
ประกนัคุณภาพไปใชใ้นการวางแผนทาํกิจกรรมของนกัศึกษา   ภายใตช่ื้อโครงการ
การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดย
ดาํเนินงานไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2553  และระยะท่ี 2 เป็นโครงการต่อยอดจาก
ระยะแรก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัการนาํวงจรคุณภาพท่ี
ได้เรียนรู้จากโครงการระยะแรกมาประยุกต์ใช้ในการทาํกิจกรรมของนักศึกษา 
ภายใต้ช่ือโครงการการใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา : ร้อนนัก รักษ์โลก ซ่ึงโครงการน้ีไดด้าํเนินการไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2553   ผลการดาํเนินงานโดยสรุปเป็นดงัน้ี 
1. การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี  เมือ่วนัที่ 9 มนีาคม 2553 ( โครงการระยะที่ 1 ) 

  ผลท่ีไดรั้บจากการสัมมนาเครือข่ายคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาไดน้าํความรู้เร่ือง
การประกันคุณภาพไปประยุกต์ในการวางแผนทาํกิจกรรมนักศึกษาและให้
ผูแ้ทนกลุ่มนกัศึกษาไดน้าํเสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วม 

 

7.  มีการนําผลการประเมินไปพฒันา
กระบวนการให้ความรู้และกลไก
การดําเนินงานประกันคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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  สัมมนาได้คัดเลือกโครงการท่ีมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได ้

ปรากฏวา่นกัศึกษาลงมติคดัเลือกโครงการ “ร้อนนกั รักษโ์ลก”  ดว้ยการปลูกป่า
ชายเลน  ซ่ึงเป็นโครงการบาํเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมทั้งมี
การคดัเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของเครือข่ายนกัศึกษา  เพ่ือ
วางแผนการดาํเนินงานใหเ้ป็นรูปธรรมครบวงจรคุณภาพ  ทั้งน้ี โดยมีศูนยวิ์ทย
พฒันา มสธ.เพชรบุรี  ทาํหนา้ท่ีประสานรายละเอียด และจะจดัหางบประมาณ
สนบัสนุนโครงการระยะท่ี 2 ต่อไป 

2.   การใช้กระบวนการประกนัคุณภาพเพือ่พฒันาคุณภาพของกจิกรรมนักศึกษา : 
ร้อนนัก รักษ์โลก เมือ่วนัที่ 9 พฤษภาคม 2553  ( โครงการระยะที่ 2 ) 

  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดน้าํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพตามวงจร 
PDCA   มาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรม    นอกจากน้ีย ังได้เรียนรู้การ
ประเมินผลการจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน   รวมทั้งไดฝึ้กประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นทีม  การแบ่งงานกนัทาํ   ตลอดจนการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  และสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบนัการศึกษา 

        จากการดําเนินโครงการทั้ ง  2  ระยะข้างต้นโดยภาพรวม สรุปได้ว่า
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ นัน่คือ การใชพ้ลงัความคิดของนิสิตนกัศึกษา
ในการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการทาํกิจกรรมท่ี
นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนิสิต
นกัศึกษาสามารถดาํเนินการไดท้ั้งภายในสถาบนั และระหวา่งสถาบนั ใน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
  หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงหากมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองจะทาํใหเ้กิดสังคมแห่ง

การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสามารถนาํไปต่อยอดและใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์พ่ือช่วย
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยรวม   ดงันั้น เพ่ือให้เครือข่าย
ระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาในเขตพืน้ที่บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี    มีความยัง่ยืนและอย่างต่อเน่ือง  
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายในคร้ังน้ีจึงมีขอ้ตกลงร่วมกนัว่า ใหมี้การนาํ
ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาไปปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อๆ ไป และจะหมุนเวียน
กนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมประจาํปี  โดยปีการศึกษาต่อไป ( ปีการศึกษา 
2553 ) มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับเป็นเจา้ภาพ   

         นอกจากน้ี ยงัมีการบรรยายให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่ผูน้าํชมรมนักศึกษา มสธ. ทัว่ประเทศเป็นประจาํทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2552 กาํหนดจดัการสัมมนา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เม่ือวนัท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. 9.2-1(2) กาํหนดการสมัมนาผูน้าํ
ชมรมนกัศึกษา 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
4 - 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/walls/QA52/KPI/9.2-1(2).pdf
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 9.3  ระดบัความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัคณะและสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในกาํหนดให้มีการวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

13. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สาขาวิชา  และระดบัสํานัก/ สถาบัน ทาํหน้าท่ีในการวางนโยบาย แนว
ทางการดาํเนินงาน กาํกบั ควบคุม ดูแล ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

14. มีคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552 ของ
มหาวิทยาลยั  ซ่ึงใช้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั รวมทั้งสํานักงาน
อธิการบดี 

15. มีการนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการประกนัคุณภาพในทุกองคป์ระกอบและ
ทุกตวับ่งช้ี 

16. มีการบูรณาการตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)/สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เขา้ดว้ยกนั รวมทั้ง ยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี 
อตัลกัษณ์ท่ีสะทอ้นคุณภาพการศึกษาระบบเปิดทางไกลซ่ึงสามารถรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
มสธ. 9.3-1(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 9.1-
1 (1) ถึง 9.1-1 (6) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัมหาวทิยาลยั 
ใช ้10 องค์ประกอบ  ตามแนวทาง สกอ.  และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี สมศ.  
ก.พ.ร. และตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  รวมทั้งส้ิน  57  ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสาขาวิชา   
ใช ้ 8  องคป์ระกอบ 46 ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสํานัก/สถาบัน    
ใช ้ 3  องคป์ระกอบ  10  ตวับ่งช้ี  

ยกเวน้  บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพ่ิมบางองคป์ระกอบตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน  ใช้ระบบคะแนนเต็ม 3.00 
คะแนน  และไม่กาํหนดค่านํ้ าหนัก  (คือ ทุกตัวบ่งช้ีมีนํ้ าหนักเท่ากับหน่ึง)และ
แบ่งตวับ่งช้ีออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ ปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  และผลผลิต   ทั้งน้ีไดมี้
การกาํหนดใหต้ั้งค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีทุกตวัไวท่ี้เกณฑข์ั้นตน้ของคะแนนระดบั 3 

17. มีการกาํหนดปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี  และเวียนแจง้
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบติั 

18. มีการปรับปรุงรูปแบบการจดัทาํรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

19. มีการประชุมช้ีแจงใหทุ้กหน่วยงานทราบเพ่ือการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 20. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสาขาวิชา 
/ หน่วยงานสนบัสนุนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกปีการศึกษา   

21. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี
การศึกษา 

22. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนั 

23. มีการนาํหน่วยงานท่ีเป็นตน้แบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ไดรั้บผลการประเมินในระดบัดีมากมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทุกหน่วยงาน  

24. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั  

 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของมหาวิทยาลยั 

มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ
ของมหาวิทยาลยั โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ  และตวับ่งช้ีต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบับริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  และปรับปรุงคู่มือการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดมี้การ
ปรับเกณฑค่์าเป้าหมายของตวับ่งช้ีต่างๆ ใหมี้พฒันาการท่ีสูงข้ึน เช่น ในปีการศึกษา 
2551 ตั้งค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ี อยูค่่าสูงสุดของเกณฑค์ะแนนระดบัท่ี 2  ส่วนในปี
การศึกษา 2552 ตั้งต่าเป้าหมายของตวับ่งช้ี อยู่ท่ีค่าตํ่าสุดของเกณฑค์ะแนนระดบัท่ี 
3 เป็นตน้   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลา
ท่ีกาํหนด 

มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบนั 
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) 

ท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั 
3. สภามหาวิทยาลยั   
4. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน Website ของแต่ละหน่วยงานและ Website 

ของมหาวิทยาลยั 

มสธ. 9.3-3 (1)  อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-4 (3) ถึง 9.1-4 (6) 
 

4.  มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยั /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันได้นําผลการประกันคุณภาพรวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจาํปีมาพฒันากาํหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  โดยจะแสดงไวอ้ย่างชดัเจนใน 
SAR (ส่วนท่ี 1) นอกจากน้ี  ในส่วนทา้ยของ  SAR (ส่วนท่ี 3) ยงัมีการวิเคราะห์  
SWOT  ตนเองไวด้ว้ย 

มสธ. 9.3-4 (1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
9.1-1 (2) 

5.  มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพ
ท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการ
จดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็น
แหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน ๆ 

1. มีการนาํหน่วยงานท่ีเป็นตน้แบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ไดรั้บผลการประเมินในระดบัดีมากมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทุกหน่วยงาน  

2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาํทุกปี 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 

3. มีการนาํระบบ QMIS มาใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและตรวจประเมินคุณภาพ 
Online  http://qmis.stou.ac.th 

มสธ. 9.3-5 (1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
มสธ. 9.1-1(5) และ มสธ. 9.1-1(6) 
มสธ. 9.3-5 (2) http://qmis.stou.ac.th 

http://qmis.stou.ac.th/
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 5 ขอ้แรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่10 การดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ตวับ่งช้ีที่ 10.1  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ด ี(3D) *** 

( ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย เท่าน้ัน และไม่น าคะแนนเฉลี่ยรวมกบั 9 องค์ประกอบ ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 
และส่งเสริมสนบัสนุนทั้งทรัพยากร 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล 

1.   มีนโยบาย และแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 
และส่งเสริมสนบัสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล  

 
2.   มีคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / สบศ. 10.1-1(1)   
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มสธ. 
มสธ. / สบศ. 10.1-1(2) 
แผนการปฏิบติังานการจดักิจกรรม
สนบัสนุนนโยบาย 3 ดี (3D) ของ มสธ. 
พ.ศ. 2553 
มสธ. / สบศ. 10.1-1(3)  
คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี 
(3D) 

2.  จัด ก า ร เ รี ย น รู้ จัด กิ จ ก ร ร ม ด้า น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด 

1.   มีการจดัฝึกอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบติัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี  ตามกาํหนดวนั และสถานท่ีตามท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนด โดยจดักิจกรรมมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาดว้ยกนัเอง 
และกบัวิทยากรประจาํกลุ่มช่วยกนัตดัสินใจและแกปั้ญหา กลุ่มละประมาณ 25 
คนต่อวิทยากร 1 คน  

 
 
มสธ. / สบศ. 10.1-2(1)  
คาํอธิบายในการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 39 ชุด , ตารางการ
อบรม ฯ 
 

10.1-1(1).pdf
10.1-1(2).pdf
10.1-1(3).pdf
10.1-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  จัด ก า ร เ รี ย น รู้ จัด กิ จ ก ร ร ม ด้า น

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด 

      (ต่อ) 

2.   มีการจดักิจกรรมประชาธิปไตยโดยการประชุมคณะกรรมการชมรมนกัศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม ตวัอย่างโครงการ “มสธ.อาสาพฒันา
สงัคม” ท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ 3 คร้ัง 

3.   มีการจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติด ของชมรมนกัศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือ 

มสธ. / สบศ.  10.1-2(2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม
นกัศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จดักิจกรรม 
มสธ. / สบศ.  10.1-2(3)  
ภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติด 

3.  พัฒ น า ค ณ า จ า ร ย์แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ
ทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือการพฒันา
สถานศึกษา 3ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 

1.   มีการจดัสมัมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ให้ความรู้เร่ืองนโยบายพฒันาสถานศึกษา 3
ดี (3D)  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารพิทยพฒัน์ มสธ. โดยมี ศ.ดร.
สุมาลี  สงัศรี  (ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการศึกษา) บรรยาย 

 

มสธ. / สบศ.  10.1-3(1)  
เอกสารประกอบการสมัมนา และ power 
point  
 

4.  ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
ดํ า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3ดี (3D) 

 

1.  จดัส่งนกัศึกษาของชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมคุณธรรม ความเป็นไทย ในงานวนั
ลอยกระทง กบัสาํนกัการศึกษาต่อเน่ือง   

มสธ. / สบศ.  10.1-4(1) 
ภาพถ่ายกิจกรรมวนัลอยกระทง  
 

5. กาํกบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันา
หรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3ดี (3D)  

- - 

 
 
 
 
 
 

10.1-2(2).pdf
10.1-2(3).pdf
10.1-3(1).pdf
10.1-4(1).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

ครบทั้ง 5 ขอ้ 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้ 
X 2 

ผลการดาํเนินงาน 4 ขอ้ 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 10.2  ผลที่เกดิขึน้กบัผู้เรียนตามนโยบาย 3ด ี(3D) มีความรู้ เจตนคตทิี่ด ีตลอดจนเกดิพฤตกิรรม 
( ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย เท่าน้ัน และไม่น าคะแนนเฉลี่ยรวมกบั 9 องค์ประกอบ ) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.   มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย   

สถานศึกษา 3 ดี (3D) จาํนวน 1 ดา้น 
กิจกรรมดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
1.  นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ไดรั้บความรู้และ

ประสบการในการทาํกิจกรรมร่วมกนักบัผูอ่ื้น และสอบผา่นในชุดวิชานั้น ๆ  

มสธ. / สบศ.  10.2-1(1)  
อา้งอิงเอกสารหมายเลข 10.1-2(1) 

 
2.  มี กิ จ ก ร ร ม ส นับ ส นุ น น โ ย บ า ย 

สถานศึกษา 3 ดี (3D) จาํนวน 2 ดา้น 
กิจกรรมดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
1.  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ไดมี้โอกาสบูชาพระคุณครู

โดยการไหวค้รู 
2.  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมคุณธรรม ความเป็นไทย 

ในงานวนัลอยกระทง กบัสาํนกัการศึกษาต่อเน่ือง ไดรั้บประสบการณ์จากการ
เขา้ร่วมกิจกรรม และไดร้างวลัจากการประกวดกระทง และนางนพมาศ   

 
มสธ. / สบศ.  10.2-2(1)  กาํหนดการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
มสธ. / สบศ.  10.2-2(2)  
อา้งอิงเอกสารหมายเลข 10.1-4(1)  

3.  มี กิ จ ก ร ร ม ส นับ ส นุ น น โ ย บ า ย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  ครบทั้ ง 3 
ดา้น 

1.  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ “รวมพลคร มสธ. 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนแข่งขนักีฬาตา้นภยัยาเสพติด” คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 – 20 ธนัวาคม 2552 
ณ สนามกีฬาศูนยวิ์จยัพืชสวนเชียงราย  ไดอ้อกกาํลงักายซ่ึงจะทาํใหเ้กิดภูมิคุม
กนัและห่างไกลจากยาเสพติด 

 

มสธ. / สบศ.  10.2-3(1) 
อา้งอิงเอกสารหมายเลข 10.1-2(3)  

 
 
 
 
 

10.2-2(1).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จาํนวน 

1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จาํนวน 

2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D)   

ครบทั้ง 3 ดา้น 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ดา้น 
 3 

ผลการดาํเนินงาน ครบ 3 ดา้น 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิและทิศทางการพฒันา 

 
ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยมีตวับ่งช้ีท่ีขอรับการประเมินทั้งส้ิน 57 ตวับ่งช้ี   อิงตามองคป์ระกอบคุณภาพของ สกอ. รวม 9 

องคป์ระกอบ และเพ่ิมเติมการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี) เป็นองคป์ระกอบท่ี 10  ซ่ึงในการประเมินจะเร่ิมจากตวับ่งช้ีของ สกอ. ก่อน แลว้จึงตาม
ดว้ยตวับ่งช้ีของ สมศ. และ / หรือ ก.พ.ร. ท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมข้ึน โดยตวับ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมจะก าหนดรหสัตวับ่งช้ีเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง  และใชร้ะบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 
ระดบั  มีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 3.00 เช่นเดียวกบั สกอ. โดยท่ี 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
 1.51 – 2.00   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้
 2.01 – 2.50   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
 2.51 – 3.00   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
 ทั้งน้ี องคป์ระกอบท่ี 10 ไดมี้การประเมินคุณภาพ  แต่จะไม่น าคะแนนมาเฉล่ียกบั 9 องคป์ระกอบ 
 
 ผลการประเมินตนเอง พบวา่  เม่ือประเมินดว้ยองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ ตามกรอบของ สกอ. (จ านวน 39 ตวับ่งช้ี)  และ มสธ.  (จ านวน 55 ตวับ่งช้ี) ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบั ดมีาก (คะแนน 2.79 และ 2.73 ตามล าดบั)  ดงัรายละเอียดตามตาราง ส.1 – ส.4 



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนด

ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ

ระดบั 7 7 / 3

34 x
55

รวมคะแนน 4

จ านวนตวับ่งช้ี 2

2.00

รวมคะแนน 4

จ านวนตัวบ่งช้ี 2

2.00

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 6 6 / 3
 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 7 7 / 3

ตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

หน่วยวดั

2.2

61.82% 190%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ี
ก าหนด

1.1

ร้อยละ

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

2.1
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

ระดบั 5 5 / 3

 -  -

ป.เอก 170 / 3
30.00% 380
ป.โท 210

380
ผศ.+รศ.+ศ. 314 3

60.00% 380
รศ. ข้ึนไป 249

10.00% 380
มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์

ระดบั 4 5 / 3

มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน

ขอ้ 5 5 / 3

64 1
135
46 1
64

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต
 *

คา่เฉล่ีย 3.50 4.42 / 3

สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า

ร้อยละ

มสธ. ไม่ขอประเมินตวับ่งช้ีน้ี เน่ืองจากเป็น
การสอนทางไกล

2.9

2.10

44.74%

ระดบั

ร้อยละ

ระดบั

 - -

82.63%

80% 47.41% x

/

65.53%

จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

2.11

 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย์

2.7

 -

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์

2.6

x

55.26%

100% 71.88%

2.5

2.3

2.8

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4 อตัราส่วน
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

41 3
125,146

รวมคะแนน 29

จ านวนตวับ่งช้ี 11

2.64

จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา

ช้ินงาน 3 1 x 1

29 1
523
20 1
73

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ระดบั 3.50 4.35 / 3

บาท

ร้อยละ 80% 55 85.94% / 3
64

ร้อยละ 80% 25,031 75.91% x 2
32,975

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

0.033%

2.12.1

 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธป์ริญญาโทท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธป์ริญญาโททั้งหมด

27.40%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (11 ตัวบ่งช้ี)

0.030%ร้อยละ

x5.54%

2.12.4

2.12.7

ร้อยละ

ร้อยละ 40%

100%

ร้อยละของนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติ หรือนานาชาติ

/2.12

2.12.5

2.12.6

2.12.3 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด

2.12.2

คา่ใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศนูย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บั
หน้าท่ีการงาน

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา

x
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐานการ
จดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ **

ขอ้ 6 6 / 3

คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา ** ขอ้ 7 7 / 3
คุณภาพของการวดัและประเมินผล ** ขอ้ 7 7 / 3

รวมคะแนน 49

จ านวนตวับ่งช้ี 20

2.45

มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า * ระดบั 8 8 / 3
มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์*

ระดบั 4 4 / 3

รวมคะแนน 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

รวมคะแนน 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

3.1

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (20 ตัวบ่งช้ี)

3.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

2.12.8

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
2.12.9
2.12.10
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์*

ขอ้ 5 5 / 3

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์* ขอ้ 4 4 / 3

168,659,725.93
374
76

374

รวมคะแนน 11

จ านวนตวับ่งช้ี 4

2.75

ร้อยละ 45% 174
374

ร้อยละ 50% 194
359

องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตัวบ่งช้ี)

30%

4.2

/

4.1

3อตัราส่วน4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรคภ์ายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

4.4 x

/

/

3

3

2

450,961.8325,000

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยั
และงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ
อาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยั
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

46.52%

54.04%

20.32%

4.4.1

4.4.2
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 17

จ านวนตัวบ่งช้ี 6

2.83

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั *

ระดบั 7 7 / 3

148
380

225
359

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ * ร้อยละ 85% 85.44% / 3 ตามคะแนน ก.พ.ร.

จ านวนแหล่งการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ *

แหล่ง 4 9 / 3

รวมคะแนน 15

จ านวนตวับ่งช้ี 5

3.00

ร้อยละ 3

5.5

/

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัวบ่งช้ี)

5.3

3/

62.67%

ร้อยละ

5.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม

5.4

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

38.95%

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

5.2 35%

40%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั

ระดบั 4 4 / 3

บาท

บาท

ระดบัความส าเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธ
กิจของมหาวิทยาลยั

ระดบั 4 5 / 3

รวมคะแนน 21

จ านวนตวับ่งช้ี 7

3.00

มีระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม * ระดบั 4 4 / 3

รวมคะแนน 3

จ านวนตวับ่งช้ี 1

3.00

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

5.5.1

คา่ใชจ่้ายและมูลคา่ของสถาบนัในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารยป์ระจ า *

รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ า *

6.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตัวบ่งช้ี)

5.5.2

5.5.3

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (7 ตัวบ่งช้ี)

5.5.4

315



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรม
ทั้งหมด **

ร้อยละ 75% 100.00% / 3

รวมคะแนน 6.00

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ และ
สามารถผลกัดนัสถาบนัให้แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล **

ขอ้ 5 5 / 3

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั * ระดบั 4 4 / 3
มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ ระดบั 4 5 / 3
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพฒันา 
และธ ารงรักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ *

ระดบั 5 6 / 3

ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 
และการวิจยั *

ระดบั 3 6 / 3

ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา **

ระดบั 5 5 / 3

6
389

มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ระดบั 5 5 / 3

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล

ระดบั 8 8 / 37.9

7.8

7.1

7.4

7.5

7.6

2

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

x

7.3

7.7 ร้อยละ 1.54%2.00%

6.1.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ

7.2
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 26

จ านวนตวับ่งช้ี 9

2.89

บาท 10,000 14,581,561.34       37,484.73           / 3
389

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สม

ร้อยละ 70% 852 92.91% / 3
917

รวมคะแนน 32

จ านวนตวับ่งช้ี 11

2.91

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ **

ระดบั 7 7 / 3

การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมกนั ** ระดบั 4 5 / 3

รวมคะแนน 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

8.2

7.9.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

8.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ. (11 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. (9 ตัวบ่งช้ี)

งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อ อาจารยป์ระจ า

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ

7.9.1
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดบั 5 7 / 3

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา *

ระดบั 6 7 / 3

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 4 5 / 3

รวมคะแนน 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3

3.00

รวมคะแนน 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3

3.00

9.2

9.3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)

9.1

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)*** ขอ้ 5 4 x 2 ไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ

ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม***

ขอ้ 3 3 / 3 ไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ

รวมคะแนน 5

จ านวนตวับ่งช้ี 2

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

10.1

10.2
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 11 29.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00

คะแนนองค์ 5 5 15.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 26.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม 39 109.00

2.79

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 20 49.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 6 17.00

คะแนนองค์ 5 7 21.00

คะแนนองค์ 6 2 6.00

คะแนนองค์ 7 11 32.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม
55 150.00

2.73
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (55 ตัวบ่งช้ี)320



องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 11 29.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00

คะแนนองค์ 5 5 15.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 26.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม 39 109.00

2.79

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 20 49.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 6 17.00

คะแนนองค์ 5 7 21.00

คะแนนองค์ 6 2 6.00

คะแนนองค์ 7 11 32.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม
55 150.00

2.73
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (55 ตัวบ่งช้ี)
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้

2.  การเรียนการสอน 3.00 3.00 2.00 2.64 ดีมาก 2.60 3.00 1.88 2.45 ดี
3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
4.  การวิจยั 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก 3.00 3.00 2.00 2.83 ดีมาก
5.  การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
7.  การบริหารและการจดัการ 3.00 3.00 2.67 2.89 ดีมาก 3.00 3.00 2.67 2.91 ดีมาก
8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.00 3.00 2.38 2.79 2.83 3.00 2.28 2.73

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมนิเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี
1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ส.2 ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิตนเอง

รวม 
องค์ประกอบ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมนิตนเอง
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 2.00 2.00 พอใช้ - - 1.88 1.88 พอใช้

มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา

ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 3.00 2.40 2.81 ดีมาก 3.00 3.00 2.40 2.83 ดีมาก

ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 3.00 2.75 2.94 ดีมาก 2.78 3.00 2.80 2.89 ดีมาก

มาตฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้

- 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 3.00 2.38 2.79 2.83 3.00 2.28 2.73

ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ
1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช

รวม 
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ ในระดบั

คะแนนการประเมินตนเอง

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ

( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.00 3.00 2.50 2.73 ดีมาก 3.00 3.00 2.31 2.65 ดีมาก
มุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 3.00 2.33 2.80 ดีมาก 0.00 3.00 2.33 2.64 ดีมาก
มุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก
มุมมองท่ี 4 ดา้นบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.00 3.00 2.00 2.82 ดีมาก 3.00 3.00 2.00 2.86 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 3.00 2.38 2.79 2.83 3.00 2.28 2.73

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมนิเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ
1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้
2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี
2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ส.4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

คะแนนการประเมนิตนเอง ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิตนเอง

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
                 องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีให้สอดคลอ้งกนั และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของ
มหาวิทยาลยั ผา่นการประชุมแผนปฏิบติัราชการประจ าปีโดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน   
 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. การก าหนดตวับ่งช้ีของหน่วยงานต่างๆ ในแผนฯ โดยภาพรวมเป็นตวั

บ่งช้ีท่ีเนน้เชิงปริมาณ ยงัไม่สะทอ้นภารกิจหลกัของหน่วยงาน 
1.1 ควรมีการประเมินในเชิงภาพรวมว่า การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีต่างๆ 

ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในแผนฯ มีความเพียงพอท่ีจะน าองคก์รบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์หรือไม่  เพียงใด 

1.2 ควรก าหนดตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหน่วยงานและควรเพ่ิมเติม
ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพใหม้ากข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกมีสดัส่วนสูงกวา่เกณฑท่ี์

ก าหนด 
1.1 เนน้การรับสมคัรคณาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 
1.2 เนน้การบริหารบุคคลเชิงรุกในการเสาะแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือจูงใจ

มาเป็นอาจารยท่ี์ มสธ. 
 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมีสดัส่วนสูงกว่าเกณฑท่ี์
ก าหนด 

2.1 มีแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลส าหรับอาจารยป์ระจ าท่ียงัไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการพฒันาคณาจารยป์ระจ าใหมี้ต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. จ านวนนกัศึกษาของบางสาขาวิชาไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกยอ่งใน

ดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรมและดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ยงัได้
ขอ้มลูนอ้ย 

1.1 มีการส ารวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
สอบถามจากนกัศึกษาท่ีแจง้ขอจบ                                          

1.2 แต่ละสาขาวิชาควรมีการติดตามและจดัเกบ็ขอ้มูลนกัศึกษา / ศิษยเ์ก่า
ท่ีไดรั้บรางวลัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 ควรมีกลไกยกยอ่งนกัศึกษา / ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัฯ เพ่ือเป็นก าลงัใจ
และเป็นแรงเสริมใหน้กัศึกษา / ศิษยเ์ก่าสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
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องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน  (ต่อ) 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
2. การตีพิมพบ์ทความจากวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

ยงัมีนอ้ย 
2.1 ก าหนดเป็นเง่ือนไขของนกัศึกษาใหม่ในระดบับณัฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2551 เป็นตน้ไป หรือใหเ้ขียนบทความการวิจยัก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

2.2 จดัฝึกอบรมการเขียนบทความวิจยัใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2.3 จดัใหมี้การประชุม Grad Research ในระดบัชาติ และมีการท า 

Proceeding Report     
2.4 มอบหมายใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันาจดัท าวารสารการวิจยัท่ีมี  

Peer Review เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ใหก้บัคณาจารยแ์ละบณัฑิต    
2.5 สนบัสนุนใหส้าขาวิชาร่วมมือกบัสมาคมหรือองคก์รวิชาชีพภายนอก

ออกวารสารหรือจดัสมัมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. บางหลกัสูตรยงัไม่สามารถปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตร สกอ.  
3.1 ควรวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงหลกัสูตรท่ียงัไม่ได้

ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนดเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข 
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร (เนน้หลกัสูตรท่ีเปิดก่อน ปี พ.ศ.2548) 

โดยใชว้ิธีการจดัประชุมสมัมนา โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก กรรมการ
หลกัสูตร นกัศึกษา บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต เขา้มามีส่วนร่วม 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 

 1. มหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองการ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพของ
การวดัและประเมินผล เพ่ือใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมพฒันานกัศึกษากระจายทุกพ้ืนท่ีผา่นชมรมนกัศึกษา 
 

1.1 ควรส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนใหเ้พียงพอและ
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษา 

1.2 ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชมรม
นกัศึกษาเดินทางไปร่วมกิจกรรมนกัศึกษาทุกคร้ัง 

1.3 มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ใหก้บันกัศึกษาทุกระดบัผา่นชมรมนกัศึกษา  
 

2. มีการแนะแนวการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ  

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
- - 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1. มีการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่นกัศึกษาผา่น sms  

2. มีการใหบ้ริการแนะแนวการศึกษาผา่น Internet (e-Counseling) 
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องค์ประกอบที ่4  การวจิยั 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานกลาง (สวพ.) ในการบริหารจดัการงานวิจยั 

ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการวิจยั ซ่ึงเอ้ือ
ต่อการขบัเคล่ือนภารกิจดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยั 
 

1.1 ปรับปรุงระบบกลไกภายในใหก้ารด าเนินงานแต่ละขั้นตอนรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

2. มีระบบสร้างขวญัก าลงัใจแก่อาจารยใ์นการผลิตผลงานวิจยั โดย 
การจดัสรรทุนสนบัสนุนการท าวิจยั และการใหร้างวลัผลงานวิจยัดีเด่น 
 

- 

3. อาจารยมี์ศกัยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก 3.1 ควรใหอ้าจารยท่ี์มีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกเป็น
อาจารยพ่ี์เล้ียงนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
 

4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพผา่นส่ือทุกดา้น (วิทยุ
โทรทศัน,์ เวบ็ไซต,์ ส่ือส่ิงพิมพ,์ ข่าววิจยัรายเดือน และการประชุมทาง
วิชาการ) 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. การตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารระดบัชาติและนานาชาติยงั

มีนอ้ย 
 

 
 

1.1 ควรมีการวิ เคราะห์เ พ่ือหาแนวทางและสร้างกลไกการตีพิมพ์ / 
เผยแพร่งานวิจยัและบทความวิจยัของคณาจารย ์/ นกัวิจยัใหม้ากข้ึน 

1.2  ส่งเสริมใหมี้ระบบพ่ีเล้ียงดา้นการวิจยัใหแ้ก่นกัวิจยัรุ่นใหม่ 
1.3  สร้างความร่วมมือดา้นการวิจยักบัสถาบนัทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ

เพ่ิมช่องทางการตีพิมพ ์/ เผยแพร่งานวิจยั 
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องค์ประกอบที ่4  การวจิยั  (ต่อ) 
 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
2. การจดัเกบ็ขอ้มูลการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นระดบัชาติ /  

  นานาชาติ  ยงัไม่ชดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขตามเกณฑป์ระเมิน 
   ตวับ่งช้ี 
 

2.1  ควรปรับปรุงการจดัเกบ็ขอ้มลูการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์น 
    ระดบัชาติ /   นานาชาติ  ใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขตามเกณฑป์ระเมิน  
    ตวับ่งช้ี  

3. ขาดระบบ / กลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซ้ือขายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือ
นวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 

3.1 ควรจัดให้มีระบบ / กลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือ
ส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 

 
นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที่  5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาติหลายหน่วยงาน 
2. มีการจัดกิกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีหลากหลาย

รูปแบบ และสามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 

 
- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. ผลการด าเนินงานในการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพในภาพรวมของ

สถาบนัเป็นผลการด าเนินงานจากหน่วยงานสนบัสนุน ในขณะท่ีผลการ
ด าเนินงานของสาขาวิชายงัมีนอ้ย 

 

1.1  ควรส่งเสริมใหค้ณาจารยป์ระจ าสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมากข้ึน 

2. ขาดหน่วยงานบริหารงานวิชาการท่ีเป็นอิสระในการใหบ้ริการวิชาการ
เชิงรุก (เป็นหน่วยงานอิสระไม่เป็นราชการ) 

 

2.1 ควรจดัใหมี้หน่วยงานอิสระท่ีไม่เป็นราชการท าหนา้ท่ีเป็นหน่วย
บริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากการบริการวิชาการ  

 
3. การติดตามประเมินผลการน าความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน / ชีวิตประจ าวนัยงัมีนอ้ย 
3.1 ควรเพ่ิมการติดตามประเมินผลการน าความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม

หลกัสูตรต่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน / ชีวิตประจ าวนัให้
ครอบคลุมทุกหลกัสูตรเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงหลกัสูตรให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม มี

การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และมี
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมทั้ง ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณอยา่งเพียงพอ 
 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. มหาวิทยาลยัยงัไม่มีฐานขอ้มลูดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น

ระบบ 
1.1 ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสร้าง

มาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมผ่านผูเ้ช่ียวชาญและสร้างผลงานใหเ้ป็น
ท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1.1 มีความหลากหลายของกิจกรรมในการอนุรักษแ์ละเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม 
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องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สภามหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 

1.1 ควรริเร่ิมใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั และกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัแต่ละคนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ เพ่ือผล
การด าเนินงานท่ีดีของสถาบนั และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส เท่าเทียมกนั 

2. มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ระยะ  
5 ปี  ( พ.ศ. 2552-2556 )  

 

2.1 ควรผลกัดันให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน ระยะ 5 ปี   ( พ.ศ. 2552-2556) ท่ีสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกบัแผนมหาวิทยาลยั 

 
3. มีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายขององคก์รสู่ระดบัหน่วยงาน ผา่น

กระบวนการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีของทุก
หน่วยงาน 

3.1 ควรขยายผลการจดัท าค ารับรองฯ จนถึงระดบัหวัหนา้งาน / หวัหนา้ฝ่าย 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัในภาพรวมยงัไม่

เขม้แขง็ 
 

1.1 ควรปฏิรูป / ปรับโครงสร้างหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัใหมี้ความเขม้แขง็และกา้วทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
 

2. ฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยัยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 

2.1  ควรเร่งพฒันาฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
บญัชี 3 มิติ ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
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องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจดัการ  (ต่อ) 
 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
3. ผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวลัใน

ระดบัชาติ หรือนานาชาติยงัมีจ านวนนอ้ย 
 

3.1 ควรส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าผลิตผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพ และ
น าเสนอผลงานในเวทีระดบัชาติ หรือนานาชาติใหม้ากข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในระดับสูง โดยใช้

งบประมาณเงินรายไดใ้นสัดส่วนท่ีสูง ท าใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ย่าง
คล่องตวั 

- 

2. มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินนอกงบประมาณหลายลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพการใชจ่้าย ทั้งเงินรายไดป้ระจ าปี เงินกองทุน เงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ และเงินคงคลงั นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการ
สร้างความมัน่คงทางดา้นการเงิน โดยก าหนดใหใ้นแต่ละปีจะรักษาเงิน
คงคลงัไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของวงเงินรายไดส้ะสม 

- 

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลยั  ในลกัษณะ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” เป็นการบริหารงานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกร่วมกนัของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. ฐานขอ้มลูการตดัสินใจทางการเงินยงัไม่เป็นระบบ และไม่สะดวกต่อ

การใชง้าน 
1.1 ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูทางการเงินท่ีมีรายละเอียดมากพอส าหรับ

ใชใ้นการตดัสินใจ  
2. ระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ยงัไม่คล่องตัว

เท่าท่ีควร 
2.1 ควรปรับปรุง / แกไ้ขระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน

รายได)้ ใหมี้ความยืดหยุน่ คล่องตวั พร้อมรองรับการออกนอกระบบ 
นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 1.1   มีการสัมมนา/ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์/พฒันาตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัใหส้ามารถสะทอ้นความเป็นอุดมศึกษาทางไกลชั้นน า
ยิ่งข้ึน 

2. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ยงัขาดการมีส่วนร่วมใน

กระบวนงานประกนัคุณภาพ และยงักา้วไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 

1.1 ผูบ้ริหารหน่วยงานตอ้งพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบัหน่วยงาน       
โดยใหบุ้คลากรทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม 

1.2  ควรจดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาบางตวัไม่
เหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัเปิด อาทิ ตวับ่งช้ีท่ี 2.9 การหางานท า
ของบณัฑิตจบใหม่,  ตวับ่งช้ีท่ี 2.10 การไดเ้งินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

- 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1.  มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือเป็นการประเมินอภิมานผลการประเมินร่วมกนัก่อนท่ีจะ
เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพท่ีเป็นทางการต่อหน่วยรับ
ประเมิน 
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