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ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553  เพื่อให๎สะท๎อน
คุณภาพการดําเนินงานจริง ข๎อมูลที่ใช๎ในการประเมินตนเองคร้ังนี้ประกอบด๎วยข๎อมูลด๎านการจัดการเรียนการสอน ใช๎รอบเวลาตามปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 - 30 
มิถุนายน 2554)  และข๎อมูลด๎านการบริหารจัดการ ใช๎รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก 
 แตํเนื่องจากตัวบํงชี้บางตัวไมํสอดคล๎องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได๎ขอยกเว๎นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมินเฉพาะ
ระดับสถาบัน และใช๎ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา อยํางไรก็ตามเพื่อให๎สะท๎อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได๎
เพิ่มเติมตัวบํงชี้คุณภาพผนวกตํอท๎ายบางองค์ประกอบด๎วย 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบํงชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎อง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ
มีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบัน 
และได๎รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราช -
บัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล๎อง
กับจุดเน๎นของกลุํมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะทํางานแผนงานและโครงการได๎มี
การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (strategy map) 
พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งเป็นการดําเนนิการภายใต๎มิติตํางๆ ดังนี้ 
1. มิติด้านการเรียนการสอน เพื่อให๎บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความ

ต๎องการให๎มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล 
2. มิติด้านการวิจยั เป็นการดําเนินงานเพื่อให๎ผลงานวิจัยได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช๎ประโยชน ์และผลงานวิจัย
ได๎รับรางวัลในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติได๎ 

3. มิติด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม ได๎ดําเนินการจัดตั้งศูนยบ์ริการวิชาการด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต๎การดูแลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4. มิติด้านการพฒันาสาขาวชิา เปน็การดําเนินการบริหารสาขาวิชาตามมาตรฐาน
คุณภาพ PMQA อีกทั้งจําเป็นตอ๎งพัฒนาและเพิ่มความสามารถของบุคลากรใน
สาขาวิชา เพื่อให๎เปน็หนํวยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงตํอไป 

วท. 1.1-1 (1)  
แผนที่ยุทธศาสตร์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(strategy map) พ.ศ. 2553-2557 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

Unit2/StrategyMapSST53-57.xls
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการถํายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสูํทุกหนํวยงานภายใน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.
2553-2557 ของสาขาวิชา โดยเสนอเป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุมคณาจารย์และ
เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา เพื่อให๎
คณาจารย์ทุกทํานได๎รับทราบทิศทางการดําเนินงานของสาขาวิชา และนําไปปรับให๎
เข๎ากับการดําเนินงานของคณะทํางานตํางๆ ในสาขาวิชา 

วท. 1.1-2 (1)  
รายงานการประชุมคณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาฯ  

วท. 1.1-2 (2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาฯ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล๎อง
กับพันธกิจของสาขาวิชาด๎านการ
เรียนการสอน  

หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ.2553-
2557 ผํานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชาแล๎ว ได๎มีการแปลงแผน 
ลงสูํการปฏิบัติ ด๎วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ที่ครอบคลุม 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ ด๎านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งมีการเพิ่มพันธ
กิจที่ 5 คือ พันธกิจด๎านการพัฒนาองค์กรข้ึนมา  

วท. 1.1-3 (1)  
แผนปฏบิัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

4. มีตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี และคําเป้าหมายของ 
แตํละตัวบํงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  

แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ.2553-2557 มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและคําเป้าหมาย ระดับเป้าประสงค์ ดังนี้ มีเป้าประสงค์ 8 เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด โดยแตํละตัวชี้วัดได๎มีการกําหนดคําเป้าหมายที่จะต๎อง
ดําเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553–2557) หลังจากนั้น มีการถํายทอดตัวชี้วัด
ตํางๆ และคําเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เฉพาะปี พ.ศ. 2554 ลงสูํแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตาม
พันธกิจ รวมทั้งมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ผํานระบบ e-Performance  

วท. 1.1-4 (1)  
แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี  
พ.ศ. 2553-2557 

วท. 1.1-4 (2)  
รายงานผลการดําเนินงานตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
ผํานระบบ e-Performance 

 

Unit2/วท.1.1-2(1).doc
Unit2/วท.1.1-2(2).doc
Unit2/วท.7.1-1(3).PDF
Unit2/StrategyMapSST53-57.xls
Unit2/วท.7.1-3(2).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามข๎อ 3 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2553 ครบทั้ง 4 พันธกิจ  โดยในแตํละพันธกิจได๎กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของทุกพันธกิจไว๎อยําง
ชัดเจน จํานวนทั้งสิ้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ตรงกับความต๎องการของสังคม 

มียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 2 : วิจัย สํงเสริม และพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ 

มียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 5 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 4 : สํงเสริมสังคมให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
 

วท. 1.1-5 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 1.1-3 (1) 

วท. 1.1-5 (2)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 1.1-4 (1) 

วท. 1.1-5 (3)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 1.1-4 (2) 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/StrategyMapSST53-57.xls
Unit2/StrategyMapSST53-57.xls
Unit2/วท.7.1-3(2).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบํงชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลตํอผู๎บริหาร ดังนี้ 

1. กองแผนงานจัดให๎มีการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบํงชี้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ตํออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน โดยให๎บันทึกผลการปฏิบัติงานผํานระบบ  
e-Performance พร๎อมทั้งแนบหลักฐานประกอบอ๎างอิง 

2. รายงานความก๎าวหน๎าผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีตํอที่ประชุมคณาจารย์และคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

วท. 1.1-6 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 1.1-4 (2) 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ อยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลตํอผู๎บริหาร
และที่ประชุมผู๎บริหารหนํวยงานเพื่อ
พิจารณา 

ผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ ทั้ง 26 ตัวชี้วัด ตามมิติ
พันธกิจและมิติประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได๎ดังนี้ 

มิติด๎านการเรียนการสอน เพื่อให๎บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความ
ต๎องการให๎มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ได๎รับ
คะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.8856  

มิติด๎านการวิจัย เป็นการดําเนินงานเพื่อให๎ผลงานวิจัยได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ และผลงานวิจัยได๎รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติได๎ ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ได๎รับ
คะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.000 และผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ได๎รับคะแนนถํวง
น้ําหนักรวม 3.3006 

วท. 1.1-7 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 1.1-4 (2) 

 

 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ อยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลตํอผู๎บริหาร
และที่ประชุมผู๎บริหารหนํวยงานเพื่อ
พจิารณา (ต่อ) 

มิติด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม ได๎ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต๎การดูแลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ได๎รับคะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.6667 และผลการ
ดําเนินงานรอบ 9 เดือน ได๎รับคะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.0000 

มิติด๎านการพัฒนาสาขาวิชา เป็นการดําเนินการการบริหารสาขาวิชาตาม
มาตรฐานคุณภาพ PMQA อีดทั้งจําเป็นต๎องพัฒนาและเพิ่มความสามารถของบุคลากร
ในสาขาวิชา เพื่อให๎เป็นหนํวยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง ตํอไป ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน ได๎รับคะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.500  และผลการดําเนินงานรอบ 9 
เดือน ได๎รับคะแนนถํวงน้ําหนักรวม 2.3333 

ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนถํวงน้ําหนักรวม ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 6 เดือน ได๎รับ
คะแนนถํวงน้ําหนักรวม 1.7228 และผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ได๎รับคะแนน
ถํวงน้ําหนักรวม 2.5959 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 
และข๎ อ เสนอแนะของ ที่ ป ระชุ ม
ผู๎บริหารหนํวยงานไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

ไมํมีผลการดําเนินงาน ไมํมีเอกสารอ๎างอิง 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 4.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 (2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (สมศ. 16.2)  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
คะแนนจากการประเมินบัณฑติ 
ที่มีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ ์

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ ์

คะแนนการประเมิน 

18 86.67 
    86.67 

= 4.82 4.82 คะแนน 
      18 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 1.1.1 (2) ผลคะแนนการประเมินบัณฑิตที่มีคณุลักษณ์ตามอัตลกัษณ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  4 คะแนน 
 4.82 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 4.82 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 

Unit2/KPI_1_1_1(2)-1.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหมํ และปรับปรุ งหลั กสู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมํและปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏบิัติ 
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 
1.  มีการศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอนหลักสูตร ดําเนนิการโดยสาขาวิชาและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการนําผลการศึกษามาจัดทําเป็นรายงานเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตร โดยมกีารศึกษาความ
เปน็ไปได๎กํอนเปิดสอนหลักสูตรครอบคลุม 5 ประเดน็ ดังนี้ 
1.1 ความต๎องการของสังคมและความสอดคล๎องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
1.2 ความคุ๎มทุนของการเปิดสอน 
1.3 ความพร๎อมของสาขาวิชาและหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
1.4 ความต๎องการและความสนใจในการเข๎าศึกษาของกลุํมเป้าหมาย 
1.5 ข๎อมูลอื่นๆ ที่เปน็ประโยชน์ตํอการพิจารณาตามความเหมาะสมของแตํละ

หลักสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-1 (1)  
การศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิด
สอนหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_1-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

ใหมํ และปรับปรุ งหลั กสู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2. มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตั้งแตํ
การศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอนหลักสูตร การเสนอหลักสูตรเข๎าแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด๎วย คณาจารย์ภายใน และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก การเสนอ
หลักสูตรตํอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การตรวจหลักสูตรโดยสํานักวิชาการ
เพื่อให๎หลักสูตรมีมาตรฐาน มีหัวข๎อ และรายละเอียดตํางๆ ครบถ๎วนตามเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. กําหนดการเสนอหลักสูตรตํอสภาวิชาการสภา
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติ/รับรอง การ
เสนอหลักสูตรตํอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให๎ความเห็นชอบภายใน 30 วัน 
ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต๎องสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ๎ง สกอ. ทราบกํอนเปิดสอน 

3. มีการเสนอหลักสูตรใหมํ/หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนดตํอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร แล๎วจึงนําเสนอ สกอ. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร 

4.  มีการติดตามความคิดเห็นจากบัณฑิตและ/หรือผู๎ประกอบการที่รับบัณฑิตเข๎า
ทํางานโดยสาขาวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนําข๎อมูลมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-1 (2) 
ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
 

 

2_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร

ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาประเมินหลักสูตรที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน๎อย และหลักสูตรไมํเป็นที่ต๎องการของตลาด/องค์กร
วิชาชีพ หรือหลักสูตรที่องค์ความรู๎ล๎าสมัยไมํเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ 
และให๎พิจารณาปิดหลักสูตรที่มีนักศึกษาเรียนน๎อยกวํา 100 คน หรือหลักสูตรที่มี
อาจารย์ไมํครบตามเกณฑ์ 

2.  มีขั้นตอนการปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะต๎องบรรจุหลักสูตรที่มีแผนจะปิดไว๎ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย และเสนอเรื่องปิดหลักสูตรตํอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยแนบบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
พิจารณาอยํางน๎อย 4 ประเด็น คือ 1) แนวโน๎มของนักศึกษาในอนาคต 2) ความ
คุ๎มทุนและจํานวนนักศึกษาที่มีอยูํในปัจจุบัน  3) หลักสูตรอื่นที่จะใช๎เทียบเคียง
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนทดแทนได๎ 4) ระยะเวลาที่นักศึกษาคนสุดท๎ายคาดวํา
จะสําเร็จการศึกษา และสาขาวิชาจะต๎องแจ๎งสํานักวิชาการเพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และแจ๎ง สกอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อทราบและปรับฐานข๎อมูลหลักสูตร รวมทั้งแจ๎งสํานักงาน 
ก.พ. ดําเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

มสธ. / สว. 2.1-2 (1)  
หลักเกณฑ์ในการปิดหลักสูตร การ
เสนอขอปิดหลักสูตร และขั้นตอนการ
ปิดหลักสูตร 

 
 

2_1-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  ทุกหลักสูตรมีการดํ า เนินงานให๎

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (การ
ดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
หมายถึง ต๎องมีการประเมินผลตาม 
“ตั วบํ งชี้ ผลการดํ า เนิน งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมํมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให๎ประเมินตามตัวบํงชี้กลางที่กําหนด
ในท๎ายเกณฑ์การประเมิน) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต๎องได๎รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข๎องด๎วย  

1. มีการดํ า เนิน การ ให๎ทุ กหลั กสูตร เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  โดยมีการ
ปรับปรุงและควบรวมหลักสูตรให๎ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล๎วเสร็จทุกหลักสูตร ได๎แก ํ

 1.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 

 1.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2550 

 1.3  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2552 

 
 

มสธ. / สว. 2.1-3 (1)  
ปกหลักสูตรฉบับ สกอ. รับทราบการ
ให๎ความเห็นชอบ  

มสธ. / สว. 2.1-3 (2)  
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนา/ 
ปรับปรุงหลักสูตร  

 

 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/KPI/KPI_2_1/2_1-3(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_1-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วน
ทั้งข๎อ 1 ข๎อ 2 และ ข๎อ 3 ข๎างต๎น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยําง
น๎อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหํงชาติ 
จ ะ ต๎ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห๎ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ในข๎อ 3 ผําน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข๎อแรกและ
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ที่
กําหนดในแตํละปี ทุกหลักสูตร  

1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล พิจารณา 
วางแผน ติดตาม ทบทวนใหท๎ุกหลักสูตรดําเนินงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

 

มสธ. / สว. 2.1-4 (1) 
บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-4 (2) 
บทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา   

มสธ. / สว. 2.1-4 (3) 
บทบาทหน๎าที่ของสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย  

 

 

2_1-4(1).pdf
2_1-4(2).pdf
2_1-4(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วน
ทั้งข๎อ 1 ข๎อ 2 และ ข๎อ 3 ข๎างต๎น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข๎อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
จ ะ ต๎ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห๎ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ในข๎อ 3 ผําน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบํงชี้
และทุกหลักสูตร 

1.  มีอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา  สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย เป็นผู๎กํากับดูแลพิจารณา วางแผน 
ติดตาม ทบทวนให๎ทุกหลักสูตรดําเนินงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินในข๎อ 4 โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา วางแผน ติดตาม ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับผล
การประเมิน รวมทั้งปรับปรุงดัชนีด๎านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
อยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อยทุกๆ 5 ป ี

มสธ. / สว. 2.1-5 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สว 2.1-4 (1) 
ถึง มสธ. / สว 2.1-4 (3) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

เกณฑ์การประเมิน :  มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 
คําการเพิ่มขึ้นของร๎อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีทีผ่ํานมา ที่กําหนดใหเ๎ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 6 ขึ้นไป  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
ค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
16 2 12.50 18 4 22.22 9.72 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กจ. 2.2 จํานวนอาจารย์ประจําที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

 

ผลการประเมิน :  
 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
4.80 

 5.00 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 

9.72 
*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 

 

Unit2/KPI_2_2.xls
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (สกอ. 2.3) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

เกณฑ์การประเมิน :   มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 
คําร๎อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป  

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินงาน 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

18 1 9 - 10 
 10 

X 100 = ร๎อยละ 55.56 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กจ. 2.3 จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 

 
ผลการประเมิน :  

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ร๎อยละ 48 
 4.63 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ร๎อยละ 55.56 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 

Unit2/KPI_2_3.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน **  (สกอ. 2.4, ก.พ.ร. 15.1 และ ก.พ.ร. 16) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ทั้งด๎านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบ/แผนการบริหาร เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

กองการเจ๎าหน๎าที่   ในฐานะหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงาน   ด๎านทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย  ได๎จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551-2554 : ซึ่งเป็นแผนแมํบทสําหรับ
ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เชื่อมโยง/สอดคล๎องกันของแผน
บริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2551-2554, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2552 - 2556 ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

มสธ. / กจ. 2.4-1 (1)  
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2551-2554  
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1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด๎านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูล
เชิงประจักษ์  (ต่อ) 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.
2551-2554  ประกอบด๎วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 
Management) 

2. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development) 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลําว  ได๎ใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ  SWOT Analysis โดยมีการประเมินสภาพแวดล๎อมด๎านการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และข๎อจํากัดของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามบริบทและสภาพข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน๎มใน
อนาคตของการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ได๎ศึกษา SWOT 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช๎เป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให๎สอดคล๎องกับทิศทางและความต๎องการของบุคลากร และมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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2. การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให๎เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให๎เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2554 โดยสรุปผล
การดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resources 
Management  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี 2553 รวมทั้งหมด  
6 โครงการ  

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 
1. โครงการจัดทําเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ 

(Career Development Plan) 
  

2. โครงการจัดทํา HR scorecard   
3. โครงการเตรียมพร๎อมระบบการบริหารงาน ทรัพยากร

บุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับรัฐ 
  

4. โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์   
5. โครงการ Early Retirement สําหรับลูกจ๎าง มสธ.   
6. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานบุคลากร 

มสธ. 
  

   

มสธ. / กจ. 2.4-2 (1)   
เอกสารรายงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกองการเจ๎าหน๎าที่  
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2. การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให๎เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด  (ต่อ) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร มสธ. สายวิชาการ และสาย
สนับสนนุวิชาการ ตามกรอบ Competency 

  

2. โครงการให๎ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ 

  

3. โครงการสนับสนนุบุคลากร สําหรับการนําเสนอ
ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถทํางานผํานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน e-Learning   

6. โครงการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  

7. โครงการรณรงค์การสร๎างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
มุํงเนน๎ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  

8. โครงการรณรงค์การสร๎างคํานิยม วัฒนธรรมทีเ่ปน็
แบบอยํางที่ดีขององค์กร ( STOU WAY) 

  

    

มสธ. / กจ. 2.4-2 (2)   
หนังสือ ศธ 0522.01 (05) / 5334 
ลว. 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553 

มสธ. / กจ. 2.4-2 (3)   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และ
สร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได๎ อ ยํ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และสร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน)  ดังนี้  

3.1  สร๎างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให๎นําอยูํ  ตั้ งแตํสภาพแวดล๎อม 
บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสํดูแลบุคลากรทุกคน
อยํางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร๎างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2  มีระบบสํงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เชํน ติดตามข๎อมูลแหลํงให๎รางวัลตํางๆ หรือเวทีแสดงผลงาน
ตํางๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ๎นและชํวยเหลือผู๎มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด๎านตํางๆ 
เชํน ชํวยจัดทําเอกสารขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล  

3.3  มีการยกยํองให๎เกียรติผู๎ได๎รับรางวัลโดยวิธีการตํางๆ เชํน ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได๎รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษการเพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจ ผํานสื่อตํางๆ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมข๎าราชการ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมพนักงาน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมลูกจ๎างประจํางบประมาณเงินแผํนดิน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมลูกจ๎างประจําเงินนอกงบประมาณ 

มสธ. 2.4-3 (2)  
สถานที่จริง 

มสธ. 2.4-3 (2)  
มติที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. คร้ังที ่
1/54 วาระที่ 4.6 เรื่อง การคัดเลือก
ข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ๎างประจําดเีดํน ประจําปี 
2553 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และ
สร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได๎ อ ยํ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน)  (ต่อ) 

3.4  มีสวัสดิการตําง ๆ ได๎แกํ 
- สวัสดิการสงเคราะห์ด๎านที่อยูํอาศัย  
-  สวัสดิการรถรับ -สํงบุคลากร โดยจัดรถบริการรับสํงบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เส๎นทาง 
- สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
- สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 
- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี 
- กองทุนเงินสะสมสมทบ  
- สวัสดิการคําเชําบ๎านข๎าราชการ 
- สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน 
- สวัสดิการชํวยเหลือคําตัดชุดปกติขาว 
- สวัสดิการน้ําดื่ม 
- สวัสดิการประกันสังคม 
- สวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย : ห๎องพยาบาล 
-  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ปี ละ 1 คร้ัง 
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน 
- สวัสดิการเงินกู๎ 
- สวัสดิการเงินกู๎ ธอส.-กบข. 
- สวัสดิการเงินกู๎ ธอท.-กบข 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (3)  
รายงานผลการดําเนินงาน 
สวัสดิการ 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (4)  
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข๎องงานสวัสดิการ 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Personal/ 
News/Personel/welfare.asp 
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4. มีระบบการติดตามให๎บุคลากรสาย
สนับสนุนนํ าความรู๎ มาใช๎ ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให๎คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู๎มาใช๎ใน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง  เชํน มีการกําหนดเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ดูงาน 
และประชุมทางวิชาการ โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับทุนรายงานประโยชน์ของการนําความรู๎มาใช๎ใน
การปฏิบัติงาน   รวมทั้งมีการนํากลไกการจัดการความรู๎มาเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม/พัฒนา โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับทุนนําเสนอองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
จากการไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตํอที่ประชุมบุคลากรทั้งสายคณาจารย์และสาย
สนับสนุน  
 

มสธ. / กจ. 2.4-4 (1)  
- เกณฑ์การขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม 

ดูงาน และประชุมทางวิชาการ 
- ระเบียบ มสธ. วําด๎วย การให๎ทุน

ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทาง
วิชาการแกํข๎าราชการ 

- แนวการเขียนรายงานการไป
ฝึกอบรมฯ  

มสธ. / สว. 2.4-4 (2)  
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
ขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี 

มสธ. / สว. 2.4-4 (3)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (03) / ว 591 
ลว. 11 พฤศจิกายน 2553 เรื่องขอ
เชิญบุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรมเผยแพรํ
ความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับจาก
โครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-4(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-4(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-4(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณแกํ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให๎คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

มหาวิทยาลัย สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณแกํคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให๎คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ และ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแกํคณาจารย์ ชํวงการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหมํ (ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) รวมทั้ง 
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอยําง
ตํอเนื่อง 

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยได๎เผยแพรํจรรยาบรรณของคณาจารย์และจรรยาบรรณ
ของข๎าราชการผํานเว็บไซด์การจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณแกํคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอีกชํองทางหนึ่ง  ทั้งนี้ 
กพอ.มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2554 ได๎พิจารณา
เห็นชอบรํางข๎อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วําด๎วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 และมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าที่เวียนแจ๎ง
ให๎หนํวยงานตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการรับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของ
ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ๎างประจํา
เงินรายได๎ เพื่อกองการเจ๎าหน๎าที่จะได๎พิจารณาแก๎ไขปรับปรุงรํางข๎อบังคับฯ กํอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตํอไป 

 

มสธ. / ศปศ. 2.4-5 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/QAChannel/KM.htm  -> 
เอกสารเผยแพรํความรู ๎
 

มสธ. / ศปศ. 2.4-5 (2)  
   หนังสือที่ ศธ 0522.01(05) / ว 563  
    ลว.29 กรกฎาคม 2554 ขอความเห็น

เกี่ยวกับรํางข๎อบังคับฯ วําด๎วย
จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2554 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-5(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัย จัดให๎มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ของแผน/ผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยภาพรวมพบวํา  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 
Management  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด 6 โครงการ มีการดําเนินการแล๎ว 5 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 83.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด 8 โครงการ มีการดําเนินการแล๎ว 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

มสธ. / กจ. 2.4-6 (1)   
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / กจ. 2.4-2 (1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินจากข๎อ 6 ไปปรับปรุงแผนหรือการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พร๎อมจัดทําสํารวจความต๎องการและความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตํอไป เชํน  โครงการรณรงค์
การสร๎างคํานิยม วัฒนธรรมที่เป็นแบบอยํางที่ดีขององค์กร (STOU WAY) โครงการ
ดังกลําว ได๎มีการดําเนินการและรายงานความก๎าวหน๎าตํอที่ประชุมผู๎บริหารเป็น  
ระยะๆ พร๎อมทั้งได๎นําข๎อเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข๎องมาปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพของโครงการให๎มีความเป็นมาตรฐาน  โดยปรับโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เดิม เป็น “โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชสูํ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศตาม เกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล  
(STOU WAY)” เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอยํางเป็นองค์รวมตามแนวทางของ 
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลโดยการบูรณาการทั้งในสํวนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แหํงชาติ (TQA ปี 2553 - 2554) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx ปี 2552 – 2553) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
ปี2550) ซึ่งทุกเกณฑ์ประยุกต์มาจาก Criteria for Performance Excellence ของ 
The Baldrige National Quality Program  เป็นต๎น 

มสธ. / กจ. 2.4-7 (1)   
หนังสือ ศธ 0522.01 (05) / ว.396 
ลว. 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
สํารวจความต๎องการฝึกอบรมของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มสธ. / กจ. 2.4-7 (2)   
แบบสอบถามติดตามการพัฒนางาน 
จากการอบรม หรือสัมมนา ในการนํา
ความรู๎และทักษะที่ได๎รับมาใช๎ในการ
ปฏบิัติงาน รอบ 6 เดือน ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มสธ. 2.4-7 (3) 
รายงานการประชุมผู๎บริหารของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 (นัด
พิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2554 วาระท่ี 4.4 

มสธ. 2.4-7 (4) 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 วาระที่ 4.18 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-7(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-7(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-7(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_4-7(4).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 

ผลการประเมิน : 
 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 5 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ **  (สกอ. 2.5) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให๎
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช๎ใน
อัตราไมํสูงกวํา 8 FTES ตํอเคร่ือง  

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให๎แกํนักศึกษา ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยสํวนกลาง นนทบุรี 

1.1  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ห๎อง (300 เคร่ือง) 
 อาคารบริการ 1  ชั้น 4  จํานวน 127 เคร่ือง 

ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เคร่ือง 

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น 3  จํานวน 31 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เคร่ือง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 144 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เคร่ือง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เคร่ือง 
 

มสธ. / สค. 2.5-1 (1) 
สถานที่จริง ณ ห๎องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให๎
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช๎ใน
อัตราไมํสูงกวํา 8 FTES ตํอเครื่อง  
(ต่อ) 

 อาคารบรรณสารสนเทศ  จํานวน 25 เคร่ือง 
ชั้น 1 บรเิวณดิจิทลัโซน จํานวน 12 เคร่ือง 
ชั้น 1 บรเิวณโอแพก จํานวน 6 เคร่ือง 
ชั้น 2 ห๎องพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ จํานวน 1 เครื่อง 
ชั้น 3 บริเวณค๎นโอแพก จํานวน   4 เคร่ือง 
ชั้น 4 บรเิวณใหบ๎ริการสื่อโสตทศัน์ จํานวน  1 เคร่ือง 
ชั้น 4 บริเวณใหบ๎ริการสารสนเทศการศึกษาทางไกล จํานวน 1 เครื่อง 

มสธ. / สบ. 2.5-1 (2) 
สถานที่จริง ณ อาคารบรรณ-
สารสนเทศ 

2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา 

2.1 การให๎บริการห๎องสมุดผํานระบบเครือขําย (e-library)  โดยนักศึกษาสามารถ
สืบค๎นสารสนเทศได๎ ดังนี ้
STOU-eLibrary 
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด 
 ทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด (OPAC) 
 รายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แหํง  

ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 Kluwer Arbitration : ฐานข๎อมูลด๎านอนุญาโตตุลาการ  
 ScienceDirect 
 SpringerLink eJournals 
 IEEE/IEE 
 H.W. Wilson 
 ISI Web of Science 
 ABI/INFORM 

มสธ. / สบ. 2.5-2 (1) 
http://library.stou.ac.th/ 

 
 

 

http://virtua.stou.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon/
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=stou%20
http://www.kluwerarbitration.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.ieee.org/ieeexplore/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://isiknowledge.com/
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎

อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

 ACM Digital Library 
 EMERALD eJournals 
 Academic Search Elite 
 Education Research Complete 
 Matichon e-Library  
 Mosby's Nursing Consult                        
 Dissertation Fulltext 
 Proquest Digital Dissertations 
 Journal Citation Reports 
 Thai Digital Collection(TDC) : ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร 

งานวิจัย หนังสือหายาก 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ebrary eBooks 
 F.A. DAVIS eBooks 
 World Scientific eBook 
 Hart Publishing eBooks 
 SpringerLink eBooks 
 ScienceDirect eBooks 
 NetLibrary eBooks 
 Grolier Online 
 Thai eBooks 
 Digital Library Collections   

 

 

http://www.acm.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.matichonelibrary.com/login/stou/
http://www.nursingconsult.com/
http://ebook.thailis.or.th/
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://172.20.6.99/jcr.htm
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://library.stou.ac.th/ebrary-ebook
http://www.igpublish.com/fadavis-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=FADAVIS&var_SETNAME=F.%20A.%20Davis&usertag=DataSets.dat/
http://www.igpublish.com/worldsci-ebook/browselist.nsp?field0=_All_&query0=(P00001:NS_PAGECODE)&numresults=200&usertag=all
http://www.igpublish.com/Hartpub-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=HART&var_SETNAME=Hartpub&usertag=DataSets.dat/
http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=title&_title=A&md5=fcab2d7552e90ca57f4fa29a391c7e48&entitle=sub&content=books&applyBrowseFilters.x=47&applyBrowseFilters.y=3
http://www.netlibrary.com/
http://go-passport.grolier.com/
http://www.2ebook.com/stou/
http://www.netlibrary.com/search/TitleBrowse.aspx
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2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

  King Prajadhipok 
ห้องสมุดดิจิทลั 
  Sukhothai Studies 
  University Archives 
  Wichit Srisa-an Information 
  Nonthaburi Studies 
  STOU Superseded Textbooks 

นิทรรศการออนไลน์   
 เราจะครองแผํนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหงํมหาชนชาวสยาม 
 คูํฟ้า คูํบารมี 
 เอกองค์อัครศิลปิน 
 สมเด็จพระเจ๎าภคินเีธอฯ ดวงแก๎วแหํงพระมงกฏุเกล๎า 
 นนทบุรีศึกษา 

ตามรอยเกียรติยศ ศิลปินถิ่นนนท์  
ของดีเมืองนนท ์
สวนป่า มหาชาติ 
เมื่อมีคลอง ต๎องมีเรือ 

 นานาสาระ 
  เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม ํ  

 

 

http://library.stou.ac.th/sukhothai-studies
http://library.stou.ac.th/sukhothai-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/STOUArchive/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/Dr.Wichit/index.htm
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/stoubook/HTML/INDex.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Thai%20coronation/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/King%20Married/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/King%20of%20Music/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Petcharat/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Non_people/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Nonthaburi/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Mahachat/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Boat/HTML/in_Boat.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/7wonders/HTML/index.html
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2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

2.2  การฝึกอบรมนักศึกษาการใช๎ห๎องสมุดให๎กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข๎ารับ
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพให๎กับสาขาวิชาที่ประสงค์  
- เนื้อหาการฝึกอบรม ประมาณ 45 นาที  ประกอบด๎วยการค๎นคว๎าจาก

ฐานข๎อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด (โอแพก) แนะนําระบบการ
จัดเก็บสื่อการศึกษาในห๎องสมุด  และการใช๎บริการห๎องสมุดที่สําคัญ เชํน 
บริการยืม คืน บริการตอบคําถามและชํวยการค๎นคว๎า เป็นต๎น 

- ผลการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2553  (กรกฎาคม 2553 – มีนาคม 2554) 
มีนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   จํานวน 2,110 คน 

มสธ. / สบ. 2.5-2 (2) 
สรุปผลการฝึกอบรมนักศึกษาการใช๎
ห๎องสมุดสําหรบันักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  

มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยสํวนกลาง นนทบุร ี

1.1 มีห๎องประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได๎
มาตรฐานมีสิ่ งอํานวยความสะดวกอยํางครบครัน อาทิ  โต๏ะ  เก๎าอี้ 
เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

มสธ. / สค. 2.5-3 (1) 
สถานที่จริง ณ ห๎องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_5-2(2).pdf
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3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

1.2  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ห๎อง (300 เคร่ือง) 
 อาคารบริการ 1  ชั้น 4  จํานวน 127 เคร่ือง 

  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เคร่ือง   

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น 3  จํานวน 31 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เคร่ือง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 144 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เคร่ือง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เคร่ือง 

1.3 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ (เครื่องขยายเสียง ,  
เคร่ืองฉายภาพวัตถุสามมิติ และเคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียเลนส์เดียว) สําหรับ  
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห๎อง   

1.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองแตํละห๎องปฏิบัติการมีการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ต 
      ทุกเคร่ือง 

 

 



48 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

1.5 มีห๎องปฏิบัติการให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ดังนี้ 
1.5.1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แหํงชาติ  สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

1.5.2 ห๎องปฏิบัติการฝึกรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 
(EBPC) สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

1.5.3 ห๎องปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการแพทย์แผน
ไทย 

1.5.4 ห๎องปฏิบัติการศาลจําลอง สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให๎แกํ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 2. มหาวิทยาลัยที่อยูํในสํวนภูมิภาค ได๎แกํ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แหํง โดยศูนย์ฯ
แตํละแหํงมีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีห๎องประชุมสัมมนา ดังนี้ 
 1) ห๎องประชุมขนาดใหญํ จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 200 – 400 คน 
 2) ห๎องประชุมขนาดกลาง จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 40 – 60 คน 
 3) ห๎องประชุมขนาดเล็ก (ห๎องยํอย) จํานวน 6 ห๎อง จํานวน 40 คน  
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3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

2.2  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ให๎บริการแกํนักศึกษา ดังนี้ 
 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมาณ 4 – 10 เคร่ือง 
 2) เคร่ืองพิมพ์ ประมาณ 4 – 6 เคร่ือง 
 3) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์  
     - เคร่ืองขยายเสียง ประมาณ 6 – 8 เคร่ือง 

     - เคร่ืองฉายภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) ประมาณ 3 – 6 เคร่ือง 
     - เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียเลนสเ์ดียว (LCD Projector) ประมาณ  
        8 – 10 เคร่ือง 

2.3 การเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
สําหรับศูนย์ฯ ทุกศูนย์  สามารถให๎บริการนักศึกษาสามารถใช๎บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว๎ให๎และใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์สํวนตัว
เชื่อมตํอระบบเครือขํายไร๎สายในการสืบค๎นข๎อมูลมายังห๎องสมุดในสํวนกลาง 

 

4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  

มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงานทะเบียน
นักศึกษาผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา ได๎แกํ 
1.  ด๎านงานทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  
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4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.1 โปรแกรมจําลองการลงทะเบียนและคํานวณคําลงทะเบียนเรียน  เพื่ออํานวย
ความสะดวกให๎แกํนักศึกษาสามารถตรวจสอบคําใช๎จํายในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา และวันเวลาสอบไมํให๎ตรงกันได๎
ลํวงหน๎าเพื่อเป็นข๎อมูลไปใช๎ในการลงทะเบียนจริง 

มสธ. / สบศ. 2.5-4(1) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
ore/rere/info/pages/course253/s
entsubject.asp 

1.2 คําถามถามบํอย(FAQ) เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาที่มีปัญหาด๎าน
งานทะเบียนนักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไปได๎จากบริการ
คําถามถามบํอย(FAQ) ซึ่งจะทราบข๎อมูลได๎รวดเร็วและถูกต๎อง รวมทั้งเป็น
การประหยัดคําใช๎จํายในการโทรศัพท์สอบถามเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ โดยมี
บริการคําถามจํานวนทั้งหมด 19 หมวดคําถาม  

มสธ. / สทว. 2.5-4 (2) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/rere/info/pages/faq/ 
 

1.3 การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ให๎นักศึกษาทราบ ได๎แกํ ข๎อมูล
เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ
สอบและสนามสอบ เป็นต๎น 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (3) 
http://www.stou.ac.th/ 
 

1.4 บริการรับคําร๎องการผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยการ download       
ใบคําร๎องประเภทตํางๆ เชํน การเปลี่ยนที่อยูํของนักศึกษา เป็นต๎น 

 

1.5  บริการรับลงทะเบียนเรียนผํานระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 บริการตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต ได๎แกํ ตรวจสอบ

รายชื่อผู๎สําเร็จการศึกษา  รายชื่อผู๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การจัดสํงบัตร
นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและการจัดสํงเอกสาร ตรวจสอบ
การเปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาเอก  ตรวจรับกิจกรรมประจําชุดวิชา และ
ตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาที่คาดวําจะสําเร็จการศึกษา เป็นต๎น 

 
มสธ. / สบฑ. 2.5-4 (4) 

http://www.stou.ac.th/thai/ 
grad_stdy/default.asp 
 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/thai/
http://www.stou.ac.th/thai/%0bgrad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/%0bgrad_stdy/default.asp
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4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.7 บริการตรวจสอบผลการสอบประจําภาคการศึกษา และผลการเรียนที่สอบ
ผํานมาแล๎วผํานระบบอินเทอร์เน็ต 

1.8 บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มตําง ๆ ด๎านงานทะเบียนนักศึกษา จํานวน 21 
รายการผํานระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับให๎นักศึกษานําไปใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ 

1.9 บริการให๎นักศึกษาสอบถามปัญหาด๎านทะเบียนนักศึกษาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบอินเทอร์เน็ต 

 1.10  บริการรับสมัครสมาชิกระบบ SMART EDUCATION SIM เพื่อรับขําวสาร
ผําน SMS จากมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สบฑ. 2.5-4 (5) 
http://www.stou.ac.th/forum/ 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (6) 
e-mail : re.reoffice@stou.ac.th 

2. ด๎านบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีห๎องพยาบาล ณ อาคารพิทยพัฒน์ 1 
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให๎บริการนักศึกษาตลอดเวลาที่มีการจัดฝึก 
อบรม / สัมมนาตํางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3. การจัดการหรือจัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา   
3.1 มหาวิทยาลัยมีบริการห๎องอาหารประจําอาคารตํางๆ  กรณีนักศึกษามา

อบรม / สัมมนาเป็นกลุํมหรือหมูํคณะ มหาวิทยาลัยสามารถจัดให๎บริการ
ด๎านอาหารและเครื่องดื่มตามความต๎องการของนักศึกษา โดยศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม เป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ให๎บริการตํางๆ  

3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารสโมสร ซึ่งเป็นสถานที่พักผํอนและออกกําลังกาย  โดยมี
อุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายอยํางครบถ๎วน อาทิ สระวํายน้ํา ห๎องลีลาศ 
สนามเทนนิส ห๎องฟิตเนส และมีอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็น
สถานที่พักผํอนและออกกําลังกาย  เพื่อให๎บริการแกํนักศึกษาและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข๎าใช๎บริการ 

 
 
 
มสธ. 2.5-4 (10) 

สถานที่จริง ณ  
- อาคารพิทยพัฒน ์
- อาคารวิทยทัศน์ 
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
- อาคารสัมมนา 
- อาคารสุโขสโมสร 
- ห๎องอาหารปาริชาต 
- อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

 

http://www.stou.ac.th/forum/
http://www.stou.ac.th/forum/
mailto:re.reoffice@stou.ac.th
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5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยํางน๎อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้ า  ระบบกํ าจัดของ เสี ย  การ
จัดการขยะ รวมทั้ งมี ระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริ เวณ
อาคารตํางๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง  

มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภคตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ  
-  ประปา มีระบบการจํายน้ําสะอาดไปยังจุดที่ใช๎งานตํางๆ ในปริมาณ และ

แรงดันที่เหมาะสมกับการใช๎งาน รวมทั้งมีระบบสํารองน้ําในกรณีฉุกเฉิน มีการ
สํารวจตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทํอน้ําประปาและถังพักน้ําตามคําแนะนํา
ของการประปาให๎ได๎มาตรฐานและปลอดภัยตํอผู๎ใช๎น้ํา โดยการประปานคร
หลวงเข๎ามาเก็บตัวอยํางน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ 

-   ไฟฟ้า ได๎มีการวางแผนดูแลบํารุงรักษาตลอดทั้งปี โดยในบางสํวนได๎มีการจัด
จ๎างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชน เชํน หม๎อแปลงไฟฟ้า ระบบลิฟต์และ
การตรวจเช็คบํารุงรักษาตู๎ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในสํวนของอาคารที่มี
ความสําคัญอยํางมากได๎มีการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และระบบสํารองไฟฟ้า
ตํอเนื่อง (UPS) เพื่อให๎เกิดความมั่นคงทางไฟฟ้า เชํน อาคารอเนกนิทัศน์  
เป็นต๎น 

- ระบบกําจัดของเสีย ได๎มีการจัดจ๎างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชนเพื่อ
บําบัดของเสียภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบําบัดน้ําเสีย 
เชํน มอเตอร์ปั้มน้ํา เคร่ืองเติมอากาศในน้ํา รวมถึงอุปกรณ์การวิเคราะห์น้ําเสีย 

- การกําจัดขยะ ได๎มีการจัดจ๎างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยและดูดสิ่งปฏิกูลภายใน
มหาวิทยาลัย 

- รักษาความปลอดภัยของอาคาร   โดยมีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณอาคาร
ตํางๆ บริเวณทางเข๎า – ออก หน๎าลิฟท์ มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
ประจําอาคาร และบริเวณโดยรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง การติดบัตรแสดงตน 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตํางๆ  

-  มีระบบป้องกันอัคคีภัย  โดยติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคารทุกอาคาร ทุกขั้น  
โดยมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกปี  รวมทั้งมีการฝึกอบรมการป้องกัน/ 
ระงับอัคคีภัย และฝึกซ๎อมอพยพหนีไฟ สําหรับบุคลากร มสธ. เป็นประจําทุกปี  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได๎จัดฝึกอบรมเมื่อ 31 สิงหาคม 2553  

 
มสธ. / อค. 2.5-5 (1) 

บันทึกการขอเก็บตัวอยํางน้ําของการ
ประปานครหลวง ที่ มท 5461.3 / ว. 
15040 เรื่องขอเก็บตัวอยํางน้ํา 

มสธ. / อค. 2.5-5 (2) 
สัญญาจัดจ๎างบริษัทเอกชนเพื่อการ
ดูแลบํารุงรักษาหม๎อแปลงไฟฟ้า 
เลขที่ 304C054-01-00005 

มสธ. / อค. 2.5-5 (3) 
หนังสือเรื่องขออนุมัติจัดจ๎างดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสีย เลขที่เอกสาร 
312PQ54-00-00087 

มสธ. / อค. 2.5-5 (4) 
หนังสือเรื่องงานซํอมแซมมอเตอร์ปั้ม
น้ํา เลขทีเ่อกสาร 312PQ54-00-
00167 

มสธ. / อค. 2.5-5 (5) 
หนังสือเรื่องจัดซื้อระบบปรับอากาศ
แบบน้ํายาอัตโนมัติ เลขทีเ่อกสาร 
312PQ54-00-00155 

มสธ. / กก. 2.5-5 (6) 
รายงานผลการเข๎ารับการฝึกอบรม
ป้องกัน – ระงับอัคคีภัย 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_5-5(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข๎อ 2 – 5 ทุกข๎อไมํต่ํากวํา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยได๎สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
คุณภาพการจัดบริการให๎แกํนักศึกษาทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านห๎องสมุดและแหลํง
เรียนรู๎อื่นๆ  2) ด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา  3) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น   และ 4) ด๎านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร  โดยได๎สอบถามจากนักศึกษาที่มาเข๎าอบรมเข๎ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ซึ่งจากรายงานผลการ
ประเมิน นักศึกษามีความเห็นวําการให๎บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด๎าน มีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมาก มีคําคะแนน   = 3.94  จากคะแนนเต็ม 5  

มสธ. / สว. 2.5-6 (1) 
รายงานการประเมินในการบริการ
ของมหาวิทยาลัย ด๎านห๎องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข๎อ 
6 มาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด๎านกายภาพที่สนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการ  

ผลการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข๎อที่ 6 สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แจ๎งผลการวิเคราะห์ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎รับทราบและหา
แนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ  โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี้ 
1. จัดซื้อโคมไฟไว๎บริการนักศึกษาในรายที่ต๎องการเพิ่มแสงสวํางภายในห๎องนอน 
2. ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดยากันยุงในห๎องนอนนักศึกษาทุกห๎องกํอนการเข๎าพัก 1 วัน 
3. เพิ่มชํวงเวลาการทําความสะอาดห๎องน้ํารวมให๎มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4 รอบ

เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในชํวงที่มผีูใ๎ช๎บริการจํานวนมาก 
4. ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นบริเวณหน๎าห๎องน้ํารวมเพื่อไมํให๎มีกลิ่นเหม็น ตาม

รอบการทําความสะอาดของห๎องน้ํา 

มสธ. / สว. 2.5-7 (1)  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมและ
หนังสือแจ๎งผลประเมินการให๎บริการ
ของมหาวิทยาลัยไปยังหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

มสธ. / สว. 2.5-7 (2) 
สัมภาษณ์พนักงานทําความสะอาด
ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ ของศูนย์สัมมนาฯ 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_5-6(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 
 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6, ก.พ.ร. 6.2 และ ก.พ.ร. 17) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร  

1. สาขาวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช๎ระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยให๎
นักศึกษาสามารถใช๎เวลาวํางศึกษาด๎วยตนเองโดยไมํต๎องมาเข๎าชั้นเรียนตามปกติ 
เป็นวิธีการศึกษาด๎วยระบบการศึกษาที่เรียกวํา “ระบบการศึกษาทางไกล” ซึ่ง
เป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่อยูํในท๎องถิ่นตํางๆ สามารถศึกษา
หาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตามความพร๎อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง 
จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทป
เสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออํานประกอบตํางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน์  และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา การจัดการ
ศึกษาดังกลําวสอดคล๎องกับความหมายของกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

มสธ. / สทว. 2.6-1 (1)  
คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สบฑ. 2.6-1 (2)  
คูํมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2553 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร (ต่อ) 

2. มีการกําหนดข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบํงชี้มาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาไว๎ทุกหลักสูตร 

3. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชาตํางๆ ให๎เหมาะสมกับระบบ
การศึกษาทางไกล เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองทั้งสื่อหลักและ 
สื่อเสริม มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีการวิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น  
ฝึกปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนในชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุกหลักสูตร 

4. มีการจัดทําแบบประเมินกํอนและหลังเรียนในทุกชุดวิชา  

มสธ. / สว. 2.6-1 (3)  
ตัวอยํางข๎อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และดชันบีํงชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

มสธ. / สว. 2.6-1 (4)  
คูมํือกิจกรรมการอบรมเข๎มชุดวชิา
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-1 (5)  
ชุดวิชาทีเ่ปิดสอนระดับปริญญาตรี ปี 
1/2553,  ปี 2/2553  และภาคพิเศษ 

มสธ. / สว. 2.6-1 (6) 
ชุดวิชาทีเ่ปิดสอนระดับบัณฑติศึกษา  

มสธ. / สว. 2.6-1 (7) 
ตัวอยํางแบบประเมินกํอนและหลงัเรียน 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-1(3).pdf
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

 

ทุกชุดวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของชุดวิชา กํอนการเปิดสอนในแตํละภาค
การศึกษา โดยระบุคําอธิบายชุดวิชาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชาไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร 
และระบุคําอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงค์ รายชื่อหนํวยการสอน และวิธีการศึกษาไว๎ใน
หัวข๎อรายละเอียดชุดวิชาของเอกสารการสอนทุกชุดวิชา 

เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนในรอบปีที่ใช๎นับผลงานนี้ ยังเป็นหลักสูตรเดิมที่ยังไมํได๎
ปรับให๎อยูํในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ จึงยังไมํขอใช๎ มคอ. 3-6 ใน
รอบประเมินนี้ 
 

วท. 2.6-2 (1) 
เอกสารการสอนชุดวิชา 

มสธ. / สว. 2.6-2 (2)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง รูปแบบและการ
บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ประจําชุดวิชา พ.ศ. 
2545 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-2(24).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สํงเสริมทักษะ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห๎องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพื่อสํงเสริม
ทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเพื่อนนักศึกษาเมื่อมาเข๎ารับ
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได๎แกํ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จํานวน 4 ชุดวิชา ได๎แก ํ

96401 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
96408 ระบบจัดการฐานข๎อมูล 
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม จํานวน 2 ชุดวิชา ได๎แก ํ

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม 
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี

การพิมพ์ จํานวน 4 ชุดวิชา ได๎แก ํ
97403 เทคโนโลยีกํอนพิมพ์ 
97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ 
97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ๎า 
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 
 

วท. 2.6-3 (1) 
เอกสารหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 2.6-3 (2) 
คูํมือการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะดว๎ย
ตนเอง 

วท. 2.6-3 (3) 
คูํมือการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ
ภาคสนาม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการให๎ผู๎มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนํวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวน 
การเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดให๎
มีผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎รู๎ในชุมชน มาชํวยในการพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตร  โดยมี
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 กําหนดให๎สาขาวิชาเสนอขอแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งต๎องมีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู๎ความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
จะพัฒนา / ปรับปรุง จํานวน 3 – 5 คน และอาจมีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมิใชํ
บุคคลในคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรมารํวมวิพากษ์หลักสูตรอีกจํานวน
ไมํเกิน 5 คน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และทักษะที่นําไปใช๎ในการปฏิบัติได๎จริง โดยผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎รู๎ในชุมชนมีสํวนรํวม 
เชํน  

- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎รู๎ในชุมชนมามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนการ
ผลิตชุดวิชา การสอนเสริม 

- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให๎แกํนักศึกษาใน

การจัดกิจกรรมอบรมเข๎มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-4 (1)   
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราชเรื่อง แนวปฏบิัติเกีย่วกับ
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 

มสธ. / สว. 2.6-4 (2) 
ตัวอยํางหนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให๎แกํนักศึกษาในการอบรมเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-4 (3) 
ตัวอยํางคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
กลุํมผลิตชดุวิชา และตวัอยํางคําสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รํวมผลิตชุด
วิชา 

5.  มีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไมํมีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-4(1).pdf
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6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแตํละ
รายวิชาต๎องไมํต่ํ ากวํ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

ระดับปริญญาตรี 
1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรี ทั้ง 12 สาขาวิชาใน
ปีการศึกษา 2553 ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคําคะแนนเฉลี่ย
ในการประเมินภาพรวม X  = 4.52 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 12 สาขาวิชา ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีคํา
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม X  = 4.11 

 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตํอคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
คุณภาพของสื่อที่ใช๎ประกอบการสัมมนากิจกรรมสัมมนาเสริมทุกชุดวิชาของภาค
การศึกษาที่ 1/2553 ได๎รับผลการประเมินความพึงพอใจแตํละรายวิชาไมํต่ํากวํา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 สําหรับในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
( X  = 4.40) 

  

มสธ. / สว. 2.6-6 (1) 
สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพ 
การสอนของคณาจารย์ในภาพรวม 

มสธ. / สว. 2.6-6 (2) 
ตัวอยํางรายงานผลเปน็รายสาขาวิชา 

มสธ. / สว. 2.6-6 (3) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตํอ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู๎ในภาพรวม 

มสธ. / สว. 2.6-6 (4) 
ตัวอยํางรายงานผลเปน็รายชุดวชิา 

มสธ. / สบฑ. 2.6-6 (5) 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตํอคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และคุณภาพของสื่อที่ใช๎
ประกอบการสัมมนา ภาค1/2553 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-6(1).pdf
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7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู๎ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา  

หนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินฯ ได๎แกํ สํานักวิชาการ และสํานัก
บัณฑิตศึกษา ได๎นําผลการประเมินฯ จากนักศึกษาแจ๎งไปยังสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องทราบ 
เพื่อนําผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน เชํน  

- ควรให๎วิทยากรผู๎ดําเนินกิจกรรมกลางจัดหากิจกรรมที่นําสนใจ สนุกสนาน และ
สร๎างความตื่นตัวให๎แกํนักศึกษาในระหวํางการดําเนินกิจกรรมกลาง  ซึ่งสาขาวิชาที่
เกี่ยวข๎องได๎มีแจ๎งผลให๎คณาจารย์ทราบผํานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงตํอไป 

- การนําเสนอภาพและเสียงผํานโปรเจคเตอร์ไมํชัดเจน  มหาวิทยาลัยจึงได๎
มอบหมายให๎หนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ สํานักเทคโนโลยีการศึกษาปรับเปลี่ยน
เครื่อง LCD Projector เครื่องใหมํไว๎ในห๎องจัดกิจกรรม เพื่อให๎ได๎ภาพและเสียงที่
คมชัดมากยิ่งขึ้น 

- สํานักวิชาการ แจ๎งผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมเข๎มประสบการณ์วิชาชีพทุก
ชุดวิชาให๎สาขาวิชาทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงการฝึกฯ ในครั้งตํอไป 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎แจ๎งผลการประเมินคะแนนสอบของ
นักศึกษาให๎กรรมการออกข๎อสอบทราบ เพื่อปรับปรุงการออกข๎อสอบครั้งตํอไปให๎
เหมาะสม 

มสธ. / สว. 2.6-7 (1) 
หนังสือแจ๎งผลการประเมินไปยงั
สาขาวิชา 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_6-7(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 4.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 6 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 



63 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  (สกอ. 2.7) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิตอยํางน๎อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกํ าหนดการศึ กษาของ
หลักสูตร 

ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ ใช๎บัณฑิตมีความเป็นมาตรฐานและมีความ
นําเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ เพื่อนําข๎อมูลมาใช๎ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให๎สาขาวิชาได๎นําข๎อมูลไป
พัฒนาศักยภาพ มุํงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จึงได๎จัดทําข๎อตกลง
วําด๎วยความรํวมมือทางวิชาการกับสํานักงานสถิติแหํงชาติดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยได๎สัมภาษณ์ผู๎ใช๎
บัณฑิต ได๎แกํ นายจ๎าง / หัวหน๎า / ผู๎บังคับบัญชาของบัณฑิต มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ตั้งแตํวันที่ 25 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553 โดยสํารวจคุณสมบัติหลักของบัณฑิต 3 
ประเด็น ได๎แกํ  

1. ความพึงพอใจด๎านความรู๎ความสามารถพื้นฐานที่สํงผลตํอการทํางาน 
2. ความพึงพอใจด๎านความรู๎ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
3. ความพึงพอใจด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวํา 
ผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจอยูํที่ 4.6477 คะแนน หรือคิดเป็นร๎อยละ 92.95 โดยมีความ
พึงพอใจในประเด็นด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด (4.8210 
คะแนน) รองลงมาได๎แกํ ความรู๎ความสามารถทางวิชาการ (4.6222 คะแนน) และความรู๎
ความสามารถพื้นฐาน (4.5000 คะแนน) ตามลําดับ ทั้งนี้ มีผู๎ใช๎บัณฑิต จํานวน 1 ราย ได๎
ให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอบัณฑิตในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู๎อื่น 

มสธ. / ศปศ. 2.7-1 (1) 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจ 
ของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/KPI_2_7(2_8_2).pdf
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2.  มีการนําผลจากข๎อ 1 มาใช๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สํงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิ ตที่ พึ ง ป ระส งค์ ต ามคว าม
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎พยายามเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญ
ทางด๎านวิชาชีพให๎กับนักศึกษาในระหวํางที่นักศึกษาเข๎ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
และฝึกอบรมเข๎มประสบการณ์วิชาชีพในทุกหลักสูตร 

วท. 2.7-2 (1) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 2.6-3 (2) และ (3) 

3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  

1.  มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านบุคลากร ดังนี้ 
 1.1  มีการจัดสรรอาจารย์ประจําสาขาวิชา เพื่อให๎คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.2 มีการแตํงตั้งอาจารย์สาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวัด 

โดยเดินทางเข๎ารํวมกิจกรรมกับนักศึกษาในสํวนภูมิภาค เพื่อทําหน๎าที่ให๎
คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาที่อยูํในสํวน
ภูมิภาค  

2. มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 การให๎บริการกระดานสนทนาบน Internet 

1) กระดานสนทนาสาขาวิชา  เป็นกระดานสนทนาทางด๎านวิชาการและด๎าน
การเรียนการสอนของสาขาวิชา  

2) กระดานสนทนาหนํวยงาน เป็นกระดานสนทนาด๎านการเรียนการสอน 
โดยนักแนะแนวฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แหํง รวมทัง้ข๎อมูลโครงการสัมฤทธิบัตร และ
โครงการฝึกอบรมของสํานักการศึกษาตํอเนื่อง 

วท. 2.7-3 (1) 
ตารางกําหนดการอยูํเวรของ
คณาจารยป์ระจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Unit2/วท.2.7-3(1).doc
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3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3) กระดานสนทนาทั่วไป เป็นกระดานสนทนาสําหรับนักศึกษาใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด๎านการเรียนทั้งระดบัปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  

2.2 สํานักคอมพิวเตอร์ได๎จัดให๎มีระบบ Microsoft Live @ edu ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช๎ระบบตํางๆ ได๎ดังนี้ 
2.2.1 ระบบอีเมล์ outlook live สามารถเก็บอีเมล์ได๎ 10 GB พร๎อมทั้งระบบ

ปฏิทินนัดหมาย (Calendar)  
2.2.2 ใช๎โปรแกรม Microsoft Office Application บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
2.2.3 สามารถจัดเก็บข๎อมูลบน Windows Live Skydrive โดยเก็บข๎อมูลได๎ถึง 

25 GB 
2.2.4 สามารถติดตํอสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ด๎วย

ระบบ Outlook live Instant Messaging 
2.3 บริการเชื่อมตํอเครือขํายไร๎สาย เพื่อให๎นักศึกษาที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัย 

สามารถใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ เชื่อมตํอเข๎าสูํระบบ
เครือขํายของมหาวิทยาลัยผํานระบบเครือขํายไร๎สาย เพื่อเข๎าถึงสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและเครือขํายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค๎นข๎อมูลและติดตํอสื่อสาร
บนเครือขํายอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู๎ใช๎และ
รหัสผํานจากเว็บไซต์ได๎ตลอดเวลา 
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3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3. มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านงบประมาณ ดังนี้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จึงมีการ

จัดสรรงบประมาณให๎กับหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา
สามารถศึกษาผํานระบบการเรียนการสอนทางไกล กลําวคือ  
3.1 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมและบริการนักศึกษา จะจัดสรร

งบประมาณไว๎ที่สํานักบริการการศึกษา 
3.2 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสื่อ เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อหลัก จะตั้ง

งบประมาณไว๎ที่สํานักพิมพ์ สําหรับสื่อเสริม เชํน วิทยุ โทรทัศน์ วิดี โอ  
e-learning, Web Casting, CAI จะจัดสรรงบประมาณรวมไว๎ที่ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

3.3 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับงานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษา และงานจัดสอบ 
จะจัดสรรงบประมาณไว๎ที่สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา 

3.4 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์  จะจัดสรร
งบประมาณไว๎ที่สํานักวิชาการ 

3.5 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการ  โดยหากเกี่ยวข๎องกับวัสดุ 
ครุภัณฑ์จะจัดสรรงบประมาณไว๎ที่ กองพัสดุ หากเก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร์ จะ
จัดสรรงบประมาณรวมไว๎ที่สํานักคอมพิวเตอร์ 

3.6 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการภายในของแตํละสาขาวิชา เชํน คํา
เบี้ยประชุมกรรมการตํางๆ  คําลํวงเวลา คําใช๎สอยเบ็ดเตล็ด จะจัดสรร
งบประมาณไว๎ที่สาขาวิชา 

มสธ. / กผ. 2.7-3 (2) 
รายละเอียดงบประมาณรายจํายเงิน
รายได๎ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
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4.  มีระบบและกลไกการสํ งเสริมให๎
นั ก ศึ กษา ระดั บปริญญาตรี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวําง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

มีระบบและกลไกการสํงเสริมให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
วิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหวํางชํวงสัปดาห์ของวันที่ 5 
กันยายนของทุกปี โดยมีการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย และนิทรรศการทางวิชาการ 
เพื่อเผยแพรํความรู๎ และเพิ่มทักษะทางวิชาการแกํนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เกํา 
รวมทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2553 เป็นปีที่
ครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดกิจกรรมภายใต๎หัวข๎อ “มสธ. กับการเปิด
โอกาสทางการศึกษาเพื่อแก๎ปัญหาสังคม” ระหวํางวันที่ 1 – 7 กันยายน 2553 มี
กิจกรรมทั้งหมด 32 กิจกรรม ทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาค โดยมีนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมด 9,092 คน  

มสธ. / สว. 2.7-4 (1) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยครบรอบ 32 ปี 
 
 
 
 
 

5.  มี กิ จ ก ร รม เ ส ริ ม ส ร๎ า ง คุณ ธ ร ร ม
จริ ย ธ รรม ให๎ แ กํ นั กศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

มีกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีกิจกรรมไหว๎ครู 

และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
เป็นประจําทุกปี 

2. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพกํอนการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีการกําหนดให๎มีการบรรยาย หรืออบรมในหัวข๎อที่
เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํนักศึกษา ซึ่งจะสําเร็จการศึกษา เพื่อให๎บัณฑิต
มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนําไปใช๎ในการดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (1) 
ตารางการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึกษาและภาพกิจกรรมพิธีไหว๎ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 
ในการจัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหมํ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สว. 2.7-5 (2) 
ตัวอยํางตารางจัดกิจกรรมประสบ-
การณ์วิชาชีพของสาขาวิชา 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_7-4(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_7-5(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา **  (สกอ. 2.8) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554)  
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต๎องการ
สํงเสริมไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร  

มหาวิทยาลัย โดยสํานักบริการการศึกษา รํวมกับสาขาวิชาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องได๎กําหนดพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
1.  เปน็ผู๎ที่ตรงตํอเวลา 
2. มีความรับผิดชอบ มีวินยัตํอตนเอง พึ่งตนเอง 
3. มีความมุํงมั่น ขยันหมัน่เพยีรในการเรียน ด๎วยความอดทน 
4. มีการวางแผน ปฏิบตัิตามแผน ติดตาม ประเมนิผล และพฒันาการเรียนด๎วย

ตนเองอยํางสม่ําเสมอ 
5. มีการเสียสละประโยชนส์ํวนตน เพื่อประโยชนส์ํวนรวม 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤตปิฏบิัติตนแตํสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
7. ปฏบิัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยํางเครํงครัด 

มสธ. / สบศ. 2.8-1 (1) 
ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง 
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_8-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการถํายทอดหรอืเผยแพรํพฤติกรรม
ด๎ านคุณธรรมจริ ย ธ รรมสํ าห รั บ
นักศึกษาที่ต๎องการสํงเสริมตามข๎อ 1 
ไปยังผู๎บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู๎เกี่ยวข๎องทราบอยํางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน  

มีการถํายทอดหรือเผยแพรํพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต๎องการสํงเสริมตามข๎อ 1 ไปยังผู๎บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
อยํางทั่วถึงทั้งสถาบัน  โดยผํานชํองทางตําง ๆ อาทิ 

1. ทําหนังสือเวียนแจง๎ไปยังคณะผูบ๎ริหารของมหาวิทยาลัย และ คณาจารย์ประจํา
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 

2. เผยแพรํแกํนักศึกษา โดยลงรายละเอียดในเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปี
การศึกษา 2554 

3. เผยแพรํโดยติดโปสเตอร์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (1) 
หนังสือเวียนแจ๎งบุคลากร 

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (2) 
เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปี
การศึกษา 2554  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (3) 
โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรม 

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (4) 
จดหมายแจ๎งศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัด และชมรมนักศึกษา 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมการ
พัฒน าพฤติ ก ร รมด๎ านคุณธ รรม
จริยธรรมที่กําหนดในข๎อ 1 โดยระบุ
ตัวบํงชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน  

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในข๎อ 1 ดังนี้ 
-   โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (2-3) 

ปีการศึกษา 2553 
-   กิจกรรม “ธรรมทัศนาจร (ศาสนมัคคุเทศก์)” 
-   กิจกรรม “การสัมมนาผู๎นําชุมนักศึกษา ปี 2554”  

2. มีการกําหนดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ไว๎ ในตารางการอบรมเข๎มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ  ให๎กับนักศึกษาที่เข๎ารับการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพทั้ง 12 สาขาวิชา 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (1) 
โครงการ / กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (2) 
ตารางการอบรมเข๎มประสบการณ์
วิชาชีพ  

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (3) 
ตัวอยํางเนื้อหาการบรรยายประกอบ
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีก ารประ เมิ นผล โครงการหรื อ
กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าต าม ตั ว บํ ง ชี้ แ ล ะ
เป้าหมายที่กําหนดในข๎อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอยํางน๎อย
ร๎อยละ 90 ของตัวบํงชี้  

ผลการประเมินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
ได๎ประเมินจากความเหมาะสมของเนื้อหาที่ได๎รับ  ความเหมาะสมของความรู๎ที่ได๎รับ  และ
ความเหมาะสมของการนําไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมพบวํา การจัด
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีความ
เหมาะสมมาก โดยได๎คะแนนเฉลี่ย  4.27  คิดเป็นร๎อยละ 85.33 

มสธ. / สบศ. 2.8-4 (1) 
สรุปผลการประเมินผลกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมของ 12 สาขาวิชา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 
และภาคการศึกษาที่ 2/2553 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
นักศึกษาได๎รับการยกยํองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

    มีนักศึกษาที่ได๎รับการยกยํองชมเชยประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรมจริยธรรมจาก
หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติ จํานวน 5 คน ได๎แกํ 
1. นางหทัยชนก บุญจันทร์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ทําคุณประโยชน์เพื่อชุมชน 

จากเทศบาลตําบลบ๎านนิเวศน์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
2. นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์ ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ดํารงอยูํในคุณธรรมจริยธรรมและ

บําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 

3. นายทวี ศรีกุมภา ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ดํารงอยูํในคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 

มสธ. / สบศ. 2.8-5 (1) 
สําเนาประกาศเกียรติคุณของ
นักศึกษา 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/2_8-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
นักศึกษาได๎รับการยกยํองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

4. นางกองศรี เทือกเถาว์ ได๎รับคัดเลือกเป็นแมํดีเดํนชุมชน เทศบาลตําบลกุมภวาปี 
ประเภทแมํผู๎บําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม จากเทศบาลตําบลกุมภวาปี เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2553 

5. นายโจโฉ สมบูรณ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็นอาสาสมัครดีเดํน เป็นแกนนําใน
การพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวม จากจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2553 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1 และ ก.พ.ร. 4.1.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร๎อยละ 100 เทํากับ 5 คะแนน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

บัณฑิตที่มงีานท าภายใน 1 ปี 
และผู้ที่ไมไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี 

บัณฑิตทีห่ลังจบ 1 ปีมีงานท า 
(ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าแล้วและ

เปลี่ยนงานหลังจากจบ) 
ผลการด าเนินงาน 

- -  - 
X 100 = ร๎อยละ - 

- 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 2.8.1 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  ร๎อยละ 80.00 
- งดเวน๎การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน - 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 
** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของดเวน๎การประเมนิ เนื่องจากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามเป็นบณัฑิตที่อยูํในกลุํมได๎รับการยกเว๎นการประเมิน (เพราะ เป็น

ผู๎ที่มีงานทํากํอนเข๎าศึกษา พระ แมํบ๎าน ผู๎ต๎องขัง ผู๎พิการ ศึกษาตํอ มีงานทํากํอนจบการศึกษา และไมํทํางานเพราะไมํประสงคท์ํางาน) ** 

Unit2/KPI_2_8_1.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ. 2) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑติ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

การส ารวจ 
ร้อยละคะแนนความพึงพอใจ

จากการส ารวจ 
คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 92.95 4.6477 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / ศปศ. 2.8.2  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต

นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มสธ. 
   ที่มา :  รายงานการสํารวจความพงึพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 มสธ. 
 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4.00 คะแนน 
 4.65  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 4.65 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 

Unit2/วท.2.8-2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553) 
 
 
 

** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของดเวน๎การประเมนิ เนื่องจากยังไมํมีผู๎สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ** 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์  (สมศ. 4 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553) 
 
 
 

** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของดเวน๎การประเมนิ เนื่องจากยังไมํมีผู๎สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ** 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ. 14 และ ก.พ.ร. 16) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554)  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให๎คําดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เทํากับ 5 คะแนน  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
0 2 3 1 3 6 3 5 8 6 8 10 

- 6 2 - - 1 - 8 1 - - - 76 

 
จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

อาจารย์ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

18 76 
 76 

= 4.22 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / ศปศ. 2.8.5 ผลการพัฒนาคณาจารย์ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ดัชนี 4.80 
X 3.52  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ดัชนี 4.22 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 

 

Unit2/KPI_2_8_5.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ** (สกอ. 3.1) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวติแกํ
นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวิตแกํ
นักศึกษาในกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ   

สํานักบริการการศึกษาได๎จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํประจําปีการศึกษา 2553 
โดยจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในสํวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2553 มีนักศึกษาเข๎ารับการปฐมนิเทศ จํานวน 7,799 คน และสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลวันที่ 18  กรกฎาคม 2553 มี
นักศึกษาเข๎ารับการปฐมนิเทศ  จํานวน 1,605 คนรวมทั้งสิ้น 9,404 คน  เป็นการ
จัดบริการโดยจัดสํงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให๎คําปรึกษาทางวิชาการ
และการแนะแนวการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1) 
เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2) 
คูํมือการเรียนด๎วยตนเองในระบบ 
การศึกษาทางไกลของนักศึกษา มสธ. 
(ระดับปริญญาตรี) 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (3) 
แบบประเมนิผลการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2553 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวติแกํ
นักศึกษา (ต่อ) 

2. โครงการแนะแนวนัดหมาย 
  สํานักบริการการศึกษาได๎จัดกิจกรรมการแนะแนวที่เรียกวําโครงการแนะแนว

นัดหมายเป็นโครงการที่มุงเน๎นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให๎แกํนักศึกษาใหมํ 
โดยกําหนดกลุํมเป้าหมายเป็นนักศึกษาใหมํ โดยกําหนดกลุํมเป้าหมายเป็น
นักศึกษา มสธ. ชั้นปีที่ 1 ที่ใช๎วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช.และ ปวส. ที่ใช๎
สมัครเข๎าเรียนกับ มสธ.โดยกิจกรรมการอบรมมุํงเน๎นการพัฒนาทักษะทางการ
เรียน 4 ทักษะได๎แกํ ทักษะการอํานเอกสานการสอน การจดยํอ การทําข๎อสอบ
ปรนัยและการทําข๎อสอบอัตนัย โดยเน๎นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการเรียนดังกลําว
รวมทั้ง มีการให๎คําแนะนําและคําปรึกษาแกํนักศึกษาด๎วย 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (4) 
เอกสารการฝึกอบรมโครงการแนะ
แนวนัดหมาย 

 

 3.  โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
  สํานักบริการการศึกษาได๎จัดกิจกรรมแนะแนวให๎แกํนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

กิจกรรมมุํงเน๎นการวิเคราะห์สภาพปัญหา และแสวงหาแนวทางการเรียน ให๎
ประสบความสําเร็จและการและการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบ
การศึกษาทางไกล ด๎วยวิธีการบรรยายและการให๎คําปรึกษาแบบกลุํม 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (5) 
เอกสารการฝึกอบรมโครงการ
เสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

 
 4.  กิจกรรมแนะแนวแกํนักศึกษาลักษณะพิเศษ  

  สํานักบริการการศึกษาจัดบริการการศึกษาลักษณะตํางๆ เพิ่มเติมให๎แกํนักศึกษา
พิการ เชํน การอํานวยความสะดวกในการเข๎ารับการอบรม การสอบโดยได๎จัดให๎มีทาง
ลาดและห๎องน้ําสําหรับผู๎พิการในอาคารที่ใช๎ฝึกอบรม จัดให๎มีห๎องสอบลักษณะพิเศษใน
ชั้นลํางของอาคารสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสําหรับนักศึกษาพิการที่มีความ
พิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทําเทปข๎อสอบเสียงและการขยาย
ข๎อสอบสําหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็น  เป็นต๎น 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (6) 
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ๎างครุภัณฑ์
อุปกรณ์สําหรับให๎บริการนักศึกษาพิการ
เคร่ืองอํานหนังสือเสียงเดซี (RTR 2) ชนิด
ที่สามารถบันทึกได๎ 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวติแกํ
นักศึกษา (ต่อ) 

5.  กระดานสนทนา 
  สํานักบริการการศึกษามีกระดานสนทนาให๎นักศึกษาสามารถเข๎ามาคุยกับ 

นักแนะแนวการศึกษาของ มสธ. ใน website มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (7)  
http://www.stou.ac.th/forum/di
splay_forum_topics.asp?ForumI
D=20 

 6.  บริการแนะแนวการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดให๎มีการให๎บริการแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. โดยมนีักแนะแนวการศึกษาและอาชีพประจําศูนย์วิทย
พัฒนา ทั้ง 10 แหํงทั่วประเทศที่จะใหบ๎ริการแกํนักศึกษาที่มาขอรับบริการแนะ
แนวด๎วยตนเองและผํานทางโทรศัพท์ 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (8) 
เอกสารการจดบันทึกการให๎
คําปรึกษา 

 7.  กิจกรรมติดตามการเรียนและให๎คําปรึกษา 
  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา มีกิจกรรมติดตามการเรียนและ

ให๎คําปรึกษาที่เรียกวํา โครงการติดตามการเรียนและให๎คําปรึกษาเป็นโครงการที่
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อชํวยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน
สูง โดยนักศึกษาในโครงการแตํละคนจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพทํา
หน๎าที่ให๎คําปรึกษาประจําตัวคอยให๎คําแนะนําชํวยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา
ระหวํางเรียนและให๎ข๎อมูลขําวสารอยํางใกล๎ชิด รวมทั้งเป็นตัวแทนประสานงาน 

     อื่น ๆ ในนามมหาวิทยาลัยโดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนนุการให๎บริการ ได๎แกํ 
โทรศัพท์ จดหมาย e-mail และ Web Board เปน็ตน๎ 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (9) 
สถิติคําถามกระดานสนทนาคุยกับ 
นักแนะแนวการศึกษาของ มสธ. 

 

http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(8).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-1(9).pdf
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2.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ประโยชน์ตํอนักศึกษา  

มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางตํางๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
1.  ข๎อมูลขําวสาร ผําน Web Site http://www.stou.ac.th  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษาซึ่งตอบสนองความต๎องการตํอนักศึกษา 
2. ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นคว๎าทางวิชาการผําน Web Site ของสํานักบรรณ

สารสนเทศ http://library.stou.ac.th 
3. ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นคว๎าทางวิชาการผําน Web Site 

http://www.stou.ac.th 
4. ให๎บริการขําวสารด๎านแหลํงทนุการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาผําน Web Site http://www.stou.ac.th 
 

มสธ.  3.1-2 (1)  
     http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบ. 3.1-2 (2) 

http://library.stou.ac.th 
 
มสธ. 3.1-2 (3)  

อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 3.1-2 (1) 
มสธ. / สบศ. 3.1-2 (4)  

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/
OesPage/Guide/g_fund/index.html 

 5. ให๎บริการขําวสารด๎านเงินทนุสนบัสนนุการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
      http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp 
 
6. ให๎บริการขําวสารเกี่ยวกับนักศึกษา โดยสํานักทะเบียนและวัดผลผําน sms 

http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp  
 
 
7.  ให๎บริการข๎อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แกํนักศึกษาปัจจุบัน ที่สนใจในการศึกษาชุด

วิชาตํางๆและสามารถนํามาเทียบโอนได๎ในอนาคต 
 
 

มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (5)   
http://www.stou.ac.th/thai/grad
_stdy/default.asp  

มสธ. / สทว. 3.1-2 (6)      
http://smsgateway.g-
able.com/stoubc/registration/w
ebregister.jsp 

มสธ. / สศต. 3.1-2 (7)     
http://www.stou.ac.th/study/su
mrit/index.asp 
 

 

http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.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/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
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2.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ประโยชน์ตํอนักศึกษา  (ต่อ) 

8.  ให๎บริการขําว มสธ.ประจําทุก 3 เดือนตํอ 1 ฉบับกับนักศึกษาทุกคน 
 
9. มีศูนย์สารสนเทศ (Call Center)ของ มสธ.ในการให๎บริการตอบคําถาม 
10. มี Web board ในการเข๎ามาสนทนาแลกเปลี่ยนระหวํางนักศึกษาและอาจารย์

ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑติศึกษาของทุกสาขาวิชา 
11.  มีบริการข๎อมูลผําน Webcasting เชํน ข๎อมูลของสาขาวิชา สํานักบัณฑิตศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบริการการศึกษา  
12.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แหํง มีการจัดให๎มีบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น

ประโยชน์แกํนักศึกษา เชํน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จัดทําจดหมายขําว 
แผํนพับแนะแนวการศึกษาทางไกล และแผํนพับประชาสัมพันธ์โครงการที่
เกี่ยวกับนักศึกษา เป็นต๎น 

มสธ. / กก. 3.1-2 (8)     
 ขําว มสธ. 
มสธ. / ศท. 3.1-2 (9)      

การให๎บริการผําน (Call Center) 
 
 
 

มสธ. / ศวน.มสธ.ยะลา 3.1-2 (10)     
     ตัวอยํางจดหมายขําว แผํนพับฯ  
     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แกํนักศึกษา  

1. สํานักวิชาการมีการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา 
จํานวน 37 ชุดวิชา มีผู๎เข๎าอบรมจํานวน  9,023 คน  

 
 
 
2. สํานักบริการการศึกษามีการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะแกํนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสําหรับชุดวชิาที่ต๎องฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มี 45 ชุดวิชา 
ผู๎เข๎าอบรม จํานวน 7,630 คน  

มสธ. / สว. 3.1-3 (1) 
การจัดอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาตํางๆภาคการศึกษา
ที่ 1/2553 และภาคการศึกษาที่ 
2/2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-3 (2) 
ตารางการฝกึปฏิบัตเิสริมทกัษะแกํ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรีสําหรับชุดวิชา
ที่ต๎องฝกึประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-2(8).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-2(9).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-2(10).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-3(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/train_practice.html
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3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แกํนักศึกษา (ต่อ) 

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีมีการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพแกํนักศึกษา  
- โครงการคํายเยาวชนพัฒนาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี เรียนรูก๎ารใช๎คอมพิวเตอร์
เบื้องตน๎ วันที่ 16 – 17 ม.ิย. 2554 
- โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด๎วยโปรแกรม Photo shop cs 3.  วันที่ 7 – 8 มิ.ย.54 
- โครงการพิธีทําบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 

วันที่ 5 ธ.ค.53 

มสธ. / ศวน.มสธ.ยะลา 3.1-3 (3.1) 
สรุปผลโครงการคํายเยาวชนพฒันา
ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี เรียนรู๎การ
ใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องตน๎ 

มสธ. / ศวน.มสธ.ยะลา 3.1-3 (3.2) 
รายงานผลโครงการการผลิตสือ่สิง่พิมพ์ 
ด๎วยโปรแกรม Photo shop cs 3.   

มสธ. / ศวน.มสธ.ยะลา 3.1-3 (3.3) 
รายงานผลกิจกรรมพิธีทําบุญตกับาตร 

4.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ประโยชน์ตํอศิษยเ์กํา  

มหาวิทยาลัยจัดบริการข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางตํางๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับ
บัณฑิต ดังนี ้
1.  ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นคว๎าทางวิชาการผําน Web Site ของสํานักบรรณ
 สารสนเทศ http://library.stou.ac.th 
2.  ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นคว๎าทางวิชาการผําน Web Site 
 http://www.stou.ac.th 
3.  ให๎บริการขําวสารด๎านแหลํงทนุการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
 บัณฑิตศึกษา 

มสธ. / สบ. 3.1-4 (1)  
http://library.stou.ac.th 

มสธ. 3.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3)  
http://www.stou.ac.th/Offices/o
gs/sbtsite/ 

 4.  ให๎บริการขําวสารด๎านเงินทนุสนบัสนนุการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/ 

5.  สํานักการศึกษาตํอเนื่องให๎บริการข๎อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แกํนักศึกษาปัจจุบัน 
ที่สนใจในการศึกษาชุดวิชาตํางๆและสามารถนํามาเทียบโอนได๎ในอนาคต 

6.  ให๎บริการขําวสารบัณฑิตอาสาผํานhttp://www.stou.ac.th/Offices/Oes/ 
OesPage/Guide/page_2/suk4.html 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4)  
http://www.stou.ac.th/Offices/O
es/OesPage/Guide/page_2/suk4
.html 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-3(3.1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-3(3.2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-3(3.3).pdf
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
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5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู๎
และประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา  

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา ดังนี้ 
1. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษาได๎จัดทําโครงการบัณฑิตอาสาโดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให๎บัณฑิตมีความรู๎ด๎านการศึกษาทางไกล  มีความรู๎เรื่องเทคนิค
การให๎คําปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให๎กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการพัฒนา
ประสบการณ์  วิชาชีพแกํบณัฑติและเป็นเครือขํายของ มสธ.  

2.  มีการจัดทํา web site เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู๎ระหวํางนักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์
เกําและคณาจารย์ เชํน ศูนย์การจัดการเรียนรู๎ด๎านการเกษตรเพื่อพัฒนาของ
สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เปน็ต๎น 

3.  มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิารหลักสูตร “วางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ” เพื่อให๎ความรู๎แกํศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบนั จํานวน 2 รุํน 
จัดโดยกองแผนงาน  
- รุํนที่ 1 วนัที่ 28 -29 เมษายน  2554  จํานวน 28 คน 
- รุํนที่ 2 วันที ่  9 -10 มิถุนายน 2554  จํานวน 32 คน 

มสธ. 3.1-5 (1) 
http://www.stou.ac.th 

มสธ. / สส. 3.1-5 (2) 
http://www.agkmstou.com/200
8/index.php 
 
 
 

มสธ. / กผ. 3.1-5 (3) 
โครงการ “วางแผนยุทธศาสตรต์าม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ” 

มสธ. / กผ. 3.1-5 (4) 
     รายชื่อผู๎เข๎าอบรมฯ ทั้ง 2 รุํน 

 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-5(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-5(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให๎บริการในข๎อ 1 – 3 ทุกข๎อไมํต่ํา
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของการให๎บริการในข๎อ 1-3 ดังนี ้
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการให๎บริการ 
    1.1  สํานักบริการการศึกษา  

 1.1.1  นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํในภาพรวม ใน
ระดับมากข้ึนไป ร๎อยละ 90.4 

          1.1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการแนะแนวนดัหมาย ในระดับมากข้ึน
ไป ร๎อยละ 92.6 

          1.1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  นักศึกษาชัน้ปีที ่2-3  ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ98.2 

          1.1.4  นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 84.1 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.1) 
รายงานสรุปกิจกรรมปฐมนิ เท ศ 
นักศึกษาใหมํ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.2) 
รายงานสรุปผลโครงการแนะแนว 
นัดหมาย ภาคการศึกษา 1 / 2553 
และภาคการศึกษา 2 /2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.3-1.1.4) 
รายงานสรุปผลโครงการเสริม
ศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล 

     1.2 มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิชาการได๎สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณภาพการจัดบริการให๎แกํนักศึกษาทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 
1) ด๎านห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ  2) ด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา  3) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น   
และ 4) ด๎านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  โดยได๎
สอบถามจากนักศึกษาที่มาเข๎าอบรมเข๎มชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 ซึ่งจากรายงานผลการประเมนิ นักศึกษามีความเห็นวําการ
ให๎บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด๎าน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก มีคํา
คะแนน   = 3.94  จากคะแนนเต็ม 5  

 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (2)  
รายงานการประเมินในการบริการ
ของมหาวิทยาลัย ด๎านห๎องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
(อ๎างถึงหลักฐาน มสธ. / สว. 2.5-6 (1)) 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-6(1.1-1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-6(1.2-1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-6(1.2-2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-6(1.1-3-4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/KPI_2_5/2_5-6(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให๎บริการในข๎อ 1 – 3 ทุกข๎อไมํต่ํา
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ต่อ) 

     1.3 มีการประเมินผลการรับบริการข๎อมูล ขําวสาร และตอบปัญหา (Call 
Center) โดยศูนยส์ารสนเทศ ภาพรวมเฉลี่ย 3.98 
 
     1.4   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา  

มสธ. / ศท. 3.1-6 (3) 
การประเมินผลการรับบริการข๎อมลู 
ขําวสาร และตอบปญัหา (Call Center) 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (4.1)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ. /สบศ. 3.1-3 (3.1) 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (4.2)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ./ สบศ. 3.1-3 (3.2) 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (4.3)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ./ สบศ. 3.1-3 (3.3) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต๎องการของนักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการบริการมาพัฒนาการจัดบริการการศึกษา
โดยปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองตํางๆ 
1.  บริการแนะแนวและให๎คําปรึกษา มีการนําผลประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
     1.1  รูปแบบการจัดการปฐมนิเทศที่ให๎มีการทํากิจกรรมฝึกปฏบิัติ 
     1.2  จัดให๎มีบุคลากรบริการให๎คําปรึกษาและตอบคําถามนักศึกษานอกเวลา 

ทําการ 12.00 – 13.00 น. และ 16.30 – 19.30 น. 
 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (1)      
อ้างถึงหลักฐาน มสธ. / สบศ. 3.1-6 
(1.1.1) 

 
 

 
 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_3_1/3_1-6(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-7(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต๎องการของนักศึกษา (ต่อ) 

2. สํานักวิชาการ  (กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ ป.ตรีและมหาบณัฑิต) 
สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แจ๎งผลการวิเคราะห์ไปยัง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎รับทราบและหาแนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎รับบริการ  โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี้ 
2.1  จัดซื้อโคมไฟไว๎บริการนักศึกษาในรายที่ต๎องการเพิ่มแสงสวาํงภายในห๎องนอน 
2.2  ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดยากันยุงในห๎องนอนนักศึกษาทุกห๎องกํอนการเข๎าพัก 1 วัน 
2.3  เพิ่มชวํงเวลาการทําความสะอาดห๎องน้ํารวมให๎มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4   

รอบ  เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในชวํงที่มีผู๎ใชบ๎ริการจํานวนมาก 
2.4  ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดสเปรย์ดบักลิ่นบรเิวณหน๎าห๎องน้ํารวม ตามรอบการทําความ

สะอาดของห๎องน้ํา 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (2)      
อ๎างถึงหลักฐาน มสธ. / สว. 2.5-7(1)  

 

 3. สํานักบริการการศึกษา (กิจกรรมฝึกเสริมทักษะ ป.ตรี)  สํานักบริการการศึกษาซึ่ง
รับผิดชอบวเิคราะห์ข๎อมูลได๎แจง๎ผลการวิเคราะห์ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎
รับทราบและหาแนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ  โดยมี
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี ้
3.1  ห๎องนอนไมํควรนอนถึง 4 คน มากเกินไป อุปกรณ์บางชิ้นชํารุด 
3.2  ควรมีโทรทัศนห์รือคอมพิวเตอร์ไว๎ในห๎องนอน 
3.3  ควรมีการตรวจสอบห๎องสมัมนากํอนการแยกกลุํมยํอยเพื่อตรวจเช็ดอุปกรณ์

ภายในห๎องประชุม 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (3)      
แบบสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให๎บริการ และสรุปภาพรวมความ
พึงพอใจของนักศึกษาตํอการ
ให๎บริการจัดฝึกปฏบิัตเิสริมทักษะ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_1-7(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต๎องการของนักศึกษา (ต่อ) 

4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการปรับปรุงในด๎านข๎อมูลขําวสารที่เปน็ประโยชน์  โดย
จัดทําฐานข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ป็นระบบ สะดวกตํอการค๎นคว๎าและ
อ๎างอิง ซึ่งใช๎ทั้งนักศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์กําและประชาชนทั่วไป 
http://library.stou.ac.th 

มสธ. / สบ. 3.1-7 (4)  
http://library.stou.ac.th 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 

http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา **  (สกอ. 3.2)  
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สํ ง เสริมผลการ
เรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติทุกด๎าน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สํงเสริมผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
1.  มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2540 และ

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 20/2553 วันที่ 
14 ตุลาคม 2553 ได๎กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของชมรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นใหมํ ให๎การจัดกิจกรรมมีความ
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน การพัฒนาด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย 
คุณธรรม จริยธรรม การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพและทักษะการใช๎เทคโลยี
โดยใช๎กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาของนักศึกษา
อยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได๎จัดสรรงบประมาณผํานแผนงาน
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปี เป็นเงิน 2 ,422 ,600 บาท 
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนสํงเสริมกิจการบุคลากร บัณฑิต และ
นักศึกษา มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 2,642,500 บาท  

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) 
ประกาศ มสธ. เรื่อง การดําเนิน
กิจกรรมชมรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (2) 
รายละเอียดงบประมาณรายจํายเงนิ
รายได๎ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (3) 
งบประมาณรายจํายเงินกองทนุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (4) 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจําชมรม
นักศึกษา 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-1(3).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/stclub/dowlond/รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา%203%20มิ.ย.52.pdf
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1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สํ ง เสริมผลการ
เรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติทุกด๎าน 
(ต่อ) 

3.  มีการจัดสัมมนาผู๎บริหารชมรมนักศึกษาเป็นประจําทุกปี เพื่อแจ๎งนโยบายและ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4.  มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวดัทุกจังหวัด ประมาณ 
300 คน ทําหน๎าที่ให๎คําปรึกษา และเดนิทางเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา 

 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (5) 
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
มสธ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ประจําปี 2554 

2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายสํงเสริมสนับสนุน
ให๎นิสิตนักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยตรง เพื่อเป็นพลังสําคัญ
ในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
และมุํงหวังให๎สถาบันอุดมศึกษามีการถํายทอดองค์ความรู๎เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเพื่อให๎นิสิตนักศึกษาได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ 
และมีสํวนรํวมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนําระบบ หรือกระบวนการ
ประกันคุณภาพไปปรับใช๎ในทุกกิกรรม / โครงการของนักศึกษา  

 

 

 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_3_2/3_2-1(5).pdf
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2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลําว จึง
มอบหมายให๎ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี รํวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
บริการ 7 สถาบัน ได๎แกํ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาลัยเขต
ไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล๎า จังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ลงนามใน
บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา และมีการจัดโครงการสัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาในเขตพื้นที่การให๎บริการของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. เพชรบุรี โดยใช๎กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา กระตุ๎นให๎นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ของตนเอง และนํา
ความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในกิจกรรมตํางๆ 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-2 (1) 
 สรุปผลการดําเนนิโครงการสัมมนา

เครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ 
บริการฯ ของ ศวน. มสธ. เพชรบุรี 
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2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา (ต่อ) 

การจัดกิจกรรมดังกลําว  ได๎ประยุกต์หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ. เป็น
แนวทางในการจัดทําโครงการ โดยได๎แบํงการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ กลําวคือ  

ระยะที่ 1 เน๎นการให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา และให๎
นักศึกษาเรียนรู๎ในการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช๎ในการวางแผนทํากิจกรรม
ของนักศึกษา ภายใต๎ชื่อโครงการ การสัมมนาเครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  โดยดําเนินงานไปแล๎วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 และใน
วันดังกลําวได๎จัดพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการด๎านการประกัน
คุณภาพศึกษาของนักศึกษา 7 สถาบัน 

ระยะที่ 2 เป็นโครงการตํอยอดจากระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นให๎
นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการนําวงจรคุณภาพที่ได๎เรียนรู๎จากโครงการระยะแรกมา
ประยุกต์ใช๎ในการทํากิจกรรมของนักศึกษาภายใต๎ชื่อโครงการ การใช๎กระบวนการ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา : เติมพลังวัยใส ใสํใจสุขภาพ 
ซึ่งดําเนินการไปแล๎วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

ระยะที่ 3 เป็นโครงการตํอยอดจากระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งได๎นําข๎อเสนอแนะและการ
ประเมินผลโครงการระยะที่ 1 และ 2 มาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการระยะที่ 3 
ภายใต๎ชื่อโครงการการใช๎กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
นักศึกษา : Identity of Creation ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และดําเนินงานไปแล๎วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 
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3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 

 - กิ จ ก ร รมสํ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะและ
 วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยจัดให๎มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพไป
ใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยนักศึกษา  ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให๎คําแนะนํา
แกํชมรมนักศึกษาในการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
ระดับปรญิญาตรี สนับสนนุใหจ๎ัดกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี ้
1. กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์  มหาวิทยาลัยสํงเสริม

ให๎จัดกิจกรรม เพื่อสร๎างเสริมความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ และการแสดงออกเชิง
วิชาการ อาทิ 
 - กิจกรรม “นักศึกษากับการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 และ กิจกรรม “การอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาบ๎าน
มอญ นครสวรรค์” วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.บ๎านมะเกลือ และที่ทําการกลุํม
วิสาหกิจชุมชน ต.บ๎านแกํง อ.เมือง นครสวรรค์ 

2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎จัดกิจกรรม
กลางแจ๎งและในรํม ตลอดจนกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพให๎แกํนักศึกษาทางด๎าน
กีฬา เพื่อให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคี โดยจัดให๎
มีการแขํ งขัน  หรือสํ ง เ สริม ให๎ เข๎ า รํ วมแขํ งขันกีฬารํ วมกับสถาบันอุดม 
ศึกษาอ่ืนๆ อาทิ 
- กิจกรรม “โครงการกีฬาพื้นบ๎านสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ.” โดยศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. ยะลา 

 
 
 
 
มสธ. / ศวน. มสธ. นส. 3.2-3 (1) 
 บันทึกรายงานผลการจัดการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ นักศึกษากับการพฒันา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและการอนุรักษเ์ครื่องปัน้ 
ดินเผาบ๎านมอญ ศวน.มสธ. นครสวรรค์ 

 
 
มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.2-3 (2) 

รายงานผลการดําเนิน “โครงการกีฬา
พื้นบ๎านสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ.”
ศวน.มสธ.ยะลา 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-3(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ             

วัฒนธรรม  
            (ต่อ) 

3.  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสนับสนนุให๎
มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตํอสงัคมและรักษาสิ่งแวดล๎อมของชมุชน เพื่อฝึกให๎
นักศึกษารู๎จักชํวยเหลือสังคม มคีวามเสียสละ รู๎จักทํางานเปน็หมํูคณะ และ
สร๎างสรรค์ประสบการณ์ใหมํ อาทิ 
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพาะขยายพันธุ์ปะการัง 

เพื่อให๎อยูํคํูกับชุมชนได๎อยํางยั่งยืน  ณ เกาะหวาย จังหวดัตราด เมื่อวันที่       
7 – 8 พฤษภาคม  2554 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-   โครงการธรรมะสัญจร “ธรรมทศันาจร”  ณ จังหวัดนครราชสีมา  

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 (ศวน. มสธ. อุดรธานี) 
 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     -   กิจกรรมถวายเทียนและปัจจัยทําบุญวนัเข๎าพรรษา ณ วัดพระพรหม  

อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553  (ศวน.มสธ.
นครศรีธรรมราช) 

-   กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ินการรํามโนราห์ จัดรํวมกับการ
สัมมนา นักศึกษาใหมํ  ณ อุทยานแหํงชาติเขาเหมน อ.ช๎างกลาง 
นครศรีธรรมราช วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 (ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช) 

 

มสธ. / ศวน. มสธ. จบ.3.2-3 (3) 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพาะขยายพันธุ์ปะการัง
เพื่ อ ให๎ อยูํ คูํ ชุ มชนได๎ อยํ า งยั่ งยื น 
ศวน.มสธ.จันทบุรี 
 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. อด.3.2-3 (4) 
รายงานการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ศวน.มสธ.อุดรธานี 

มสธ. / ศวน. มสธ. นศ. 3.2-3 (5) 
รายงานผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-3(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-3(4).pdf
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3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ             

วัฒนธรรม  
            (ต่อ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ มีการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหมํบัณฑิตศึกษา 

เพื่อให๎นักศึกษาใหมํบัณฑิตศึกษา ได๎เข๎าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัย  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การจัดทํารายงาน การสอบ และได๎มี
การเชิญรุํนพี่มาให๎คําแนะนําวิธีการศึกษาจากประสบการณ์ของรุํนพี่ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎มีโอกาสพบกับรุํนพี่เพื่อวางแผนการเรียนรํวมกัน 

2.  กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและ
สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
เป็นประจําประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี 

 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (6) 
ตัวอยํางหนังสือขอเรียนเชิญเปน็
วิทยากร 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (7) 
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมํ ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. / สบฑ.3.2-3 (8) 
อ๎างถึงเอกสาร  
มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (1) 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-3(6).pdf
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4.  มีการสนับสนุนให๎นักศึกษาสร๎าง
เครือขํ ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวํางสถาบัน และมี
กิจกรรมรํวมกัน  

รายละเอียดดังผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข๎อ 2 มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-4 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
 

5.  มีก ารประ เมิ นความสํ า เ ร็ จต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตํอไป 
2.  กําหนดให๎มีการรายงานผลการดําเนินงานผํานระบบ e-Performance รอบ 6, 9 

และ 12 เดือน 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-5 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
มสธ. / กผ. 3.2-5 (2) 
 ระบบ e-Performance 

6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  

 มีการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการเสนอผล
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีตํอไป 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-6 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-6 (2)  

บันทึกขอสํงสรุปผลการจัดสัมมนา
เครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 

 
 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/3_2-6(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  5 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 6 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    (สกอ. 4.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือ
งานสร๎างสรรค์ เพื่อให๎บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนด๎านการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไว๎ที่ สถาบันวิจัยและพฒันา  
เพื่อให๎ได๎ผลงานวจิัยและงานสรา๎งสรรค์ที่เกิดประโยชน์และประสบความสําเร็จ จึงมี
กลไกที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
1.  มีการจัดทําแผนหลักการวิจัย ทั้งแผนระยะ 5 ปี ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

และเป้าหมายระยะ 5 ปี  
2.  มีการจัดทําแผนงบประมาณการวิจัยในแผนปฏบิัติการประจําป ี2553 และ

แผนปฏบิัติการประจําปี 2554  
3.  มีคณะกรรมการวิจัยดูแลด๎านนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมี

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ดูแลด๎านคุณภาพการวิจัย  

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1)  
เอกสาร “แผนหลักการวิจัย ฉบบัที่ 5 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2552-2556 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) 
เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป ี2553 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (3) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการวิจัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (4) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_1-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_1-1(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_1-1(4).pdf
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2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

สาขาวิชามีการสํงเสริมให๎คณาจารย์ในสาขาวิชาบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. มีการเวียนแจ๎งประกาศเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจําได๎มีโอกาสทําวิจัยชุดวิชาที่

รับผิดชอบ 
2. มีการเผยแพรํตัวอยํางแบบสอบถามการวิจัยชุดวิชาและรูปแบบการเขียนบทความ

วิจัยชุดวิชา 
3. มีการนําตัวอยํางงานวิจัยที่ใช๎ในโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ

เป็นสํวนหนึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผล
การศึกษา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1)  
ประกาศมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2)  
ตัวอยํางแบบสอบถามการวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (3)  
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (4)  
เอกสารการสอนชุดวิชา 20302 สถิติ 
วิจัย และประเมินผลการศึกษา 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎แกํบุคลากรอยํางเป็น
ระบบ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1.  มีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการในการฝึกอบรมความรู๎ด๎านการ

วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข๎อมูล
ที่ได๎มาดําเนินการจัดฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัยให๎ตรงกับความต๎องการ  โดย
สอบถามจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 580 คน 
ได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 268 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.2  

 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) 
สรุปผลการสํารวจความต๎องการ
ฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัย 
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3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ต่อ) 

2.  จัดฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัยให๎แกํบุคลากร มสธ. จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
2.1  การจัดฝึกอบรมเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553  ณ ห๎องประชุม 
1607  อาคารบริหาร มีผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสายวิชาการ จํานวน 17 คน 
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ผลการประเมินผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.29 
ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ได๎รับและ
การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.05 

2.2 การจัดฝึกอบรมเรื่องจากงานประจําสูํงานวิจัยสถาบัน เมื่อวันที่ 27 -28 
มกราคม 2554 ณ ห๎องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์  มีผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 46 คน ผลการประเมิน
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.16 
ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ได๎รับและ
การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.34 

2.3 การจัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการสร๎างเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 – 1 มีนาคม 2554 ณ ห๎องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2 มีผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมสายวิชาการ จํานวน 4 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน           
31 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน ผลการประเมินผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความ           
พึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.24 ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ ได๎รับและการนําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  = 4.12 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) 
สรุ ป ผลการฝึ ก อบ รมการ เ ขี ย น
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) 
สรุปผลการฝึกอบรมจากงานประจําสูํ
งานวิจัยสถาบัน 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4) 

สรุปผลการฝึกอบรมเทคนิคการสร๎าง
เคร่ืองมือวิจัย 
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3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ต่อ) 

2.4  การจัดฝึกอบรมเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554  
ณ ห๎องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มีผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสายวิชาการ 
จํานวน 40 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน  
ผลการประเมินผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับ
มาก  = 4.46 ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอ
ความรู๎ที่ได๎รับและการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.33 

3. จัดทําเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยของ มสธ. เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา                 
ให๎ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และเผยแพรํให๎อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทราบผํานทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และบันทึก
เวียนแจ๎ง 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (5) 
สรุปผลการฝึกอบรมการสังเคราะห์
งานวิจัย  
 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (6) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยคร้ังที่ 1/2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (7) 
http://www.stou.ac.th/offices/ 
ord/New/download/Ethics.pdf  

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (8) 
หนังสือที่ ศธ 0522.10 (03) / ว91 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 เรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจัยของมสธ. 
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4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
โดยจัดสรรรวมไว๎ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให๎คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
งานวิจัยขอรับทุนได๎ โดยผํานกระบวนการตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด            
ซึ่งได๎รับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 161,685,628.40 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แหลํงทุนภายใน จํานวน 9,360,319.34 บาท ประกอบด๎วย 

- กองทุนรัตนโกสินทร์ 
- ทุนวิจัยพื้นฐานสาขาวิชา 
- งบด๎านการศึกษาทางไกล 
- งบประมาณแผํนดิน 
- วิจัยสถาบัน 
- งบประมาณบริการวิชาการแกํสังคม 
- เงินรายได๎ของสาขาวิชา 

2. แหลํงทุนภายนอก จํานวน 147,550,232.06 บาท 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1) 
อ๎างถึงตัวบํงชี้ที่ 4.3 
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5.  มีการสนับสนนุพันธกิจด๎านการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนํวย

วิจัยฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ให๎คําปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไว๎ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข๎ามามี           
สํวนรํวมในกระบวนการวิจัยและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรรํวมกันจากระบบ
สนับสนุน ดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) 

ศูนย์ศึกษาและเสริมสร๎างศักยภาพ
การจัดการทรัพยากรเพื่อท๎องถ่ิน 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (2) 
ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการสื่ อสาร
การเมืองและสังคม 

1. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาตํางๆ อยํางเป็นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช๎ในการเรียนการสอน 
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร๎างเครือขํายกับ
หนํวยงานภายนอกทั้งในและตํางประเทศ  โดยมีสถาบันวิจัย และพัฒนาทําหน๎าที่
เป็นหนํวยงานประสานงานการดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาตําง ๆ   
รวมถึงจัดกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมให๎เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามความ
สนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยประกาศ
จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพิ่มเติม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาและเสริมสร๎างศักยภาพ
การจัดการทรัพยากรเพื่อท๎องถิ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและ
สังคม 
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5.  มีการสนับสนนุพันธกิจด๎านการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนํวย

วิจัยฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ให๎คําปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ  (ต่อ) 

2.  บริษัทจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ดําเนินการขอจด
ทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยกับศูนย์ข๎อมูลที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  ในชื่อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)  ได๎รับอนุมัติเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข
ทะเบียน 2163  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 และได๎รับการตํออายุอีก 2 ปี เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2554 

      การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาไทยเป็นการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ และ/หรือความชํานาญของมหาวิทยาลัยที่ให๎บริการ
แกํแหลํงทุนภายนอก และเพื่ออํานวยความสะดวกให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกได๎จากทุกแหลํงทุน 

      ปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการเพิ่มเติมข๎ อมูล
โครงการวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาไทย จํานวน 16 โครงการ   

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3) 
หนังสือจากสํานักบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลังที่ กค 0907/400 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และ
เว็บไซต ์
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_5/4_1-5(3).pdf
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/
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5.  มีการสนับสนนุพันธกิจด๎านการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
-  ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูล

สนับสนนุการวิจัยฯ 

มีการให๎บริการห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยผํานระบบเครือขําย 
(e-library) โดยนักศึกษาสามารถสืบค๎นสารสนเทศได๎ ดังนี้ 
1.  ฐานข๎อมูลรายการทรัพยากรห๎องสมุด ได๎แกํ ทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด 

(OPAC) และรายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 24 แหํง 

2.  ฐานข๎อมูลออนไลน์ ได๎แกํ Kluwer Arbitration, ScienceDirect, SpringerLink 
eJournals, IEEE / IEE, H.W. Wilson, ISI Web of Science, ABI / INFORM, 
ACM Digital Library, EMERALD eJournals, Academic Search Elite, 
Education Research Complete, Matichon e-Library Newscliponline, 
Mosby’s Nursing Consult, Dissertation Fulltext, Proquest Digital 
Dissertations, Journal Citation Reports และ Thai Digital Collection 
(TDC) : ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก 

3. ฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ ebrary eBooks, World Scientific 
eBooks, Hart Publishing eBooks, SpringerLink eBooks, ScienceDirect 
eBooks, NetLibrary eBooks, Grolier Online, Thai eBooks และ Digital 
Lirary Collections 
 

มสธ. / สบ. 4.1-5 (4) 
http://library.stou.ac.th/ 
 

 

http://library.stou.ac.th/
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-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห๎องปฏิบัติการวิจัย  

1. มีการพัฒนาระบบ e - Research Management เพื่อปรับลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการยื่นข๎อเสนอโครงการวิจัย   

 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5) 
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch
/default.aspx 
 

-  กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงาน 
วิจัยฯ เชํน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงาน สร๎างสรรค์ การ
จัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
ห รื อ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ รั บ เ ชิ ญ 
(visiting professor) 

1.  มีการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554  ใน
วันที่ 8 เมษายน 2554 

 
2.  มีการให๎รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2553 จํานวน 5 เรื่อง 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6) 
โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย ประจําปี 
2554”  

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัย ครั้งที่  5/2553 เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 3.2 ผล
การพิจารณาให๎รางวัลผลงานวิจัย 
ประจําปี 2553) 

 

http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_5/4_1-5(6).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_5/4_1-5(7).pdf
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6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                 

การสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 
อยํางครบถ๎วนทุกประเด็น 

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 ดังนี้ 
1. มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินทุนวิจัยและความก๎าวหน๎าของ

โครงการวิจัย  ดังนี้ 
1.1.  มีการจัดทํ าข๎อมูลสถานภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย เสนอ

คณะกรรมการวิจั ยประกอบวาระการประชุม เ รื่ อง  การรายงาน
ความก๎าวหน๎าในการวิจัยและการขอขยายเวลาดําเนินการวิจัย 

1.2  มีการติดตามการวิจัยให๎เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุนของมหาวิทยาลัย 
2.  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์             

การประเมินที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  
3.  บริษัทจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย มีการติดตามและประเมินผลการจดทะเบียน

บริษัทที่ปรึกษาไทยโดยรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมบุคลากร 
4.  การให๎บริการห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยผํานระบบเครือขําย       

(e-library) มีการติดตามและประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตํองานบริการห๎องสมุด สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ประจําปี 2553 ซึ่งผลการสํารวจได๎คะแนนเฉลี่ยโดยรวม เทํากับ 4.23 

5. ระบบ e - Research Management มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตํอ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน ผํานทางระบบ e-Performance 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) 
ข๎อมูลสถานภาพโครงการวิจัยใน
ลักษณะ Presentation 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) 
ตั ว อ ยํ า ง ห นั ง สื อ ก า ร ติ ด ต า ม
ความก๎าวหน๎าในการวิจัย  

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3) 
เกณฑ์การประเมินศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทาง 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (4) 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร
ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ 
ครั้ ง ที่  6  /  2 553  เ มื่ อ วั นที่  1 6 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 1.5) 

มสธ. / สบ. 4.1-6 (5) 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตํองานบริการห๎องสมุด 
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 2553 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (6) 
ระบบ e-Performance 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_6/4_1-6(1).pdf
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6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                 

การสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 
อยํางครบถ๎วนทุกประเด็น (ต่อ) 

6.  การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554  ใน
วันที่ 8 เมษายน 2554  มีการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554 จากผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ โดยใช๎
แบบสอบถาม  

7.  การให๎รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2553 มีการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการพิจารณาการให๎รางวัลผลงานวิจัยประจําปี 2553 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (7) 
สรุปผลการจัดประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” 
ประจําปี 2554   

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (8) 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
พิ จ า ร ณา ให๎ ร า ง วั ล ผ ล ง าน วิ จั ย 
ประจําปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม 2553 (วาระที่ 3.2) 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (9) 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
วิจัย ครั้งที่ 5 / 2553 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 3.1)   

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_6/4_1-6(7).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_6/4_1-6(8).pdf
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7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพันธกิจ
ด๎านการวิจัยอยํางสม่ําเสมอ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนซับซ๎อน 
หลายขั้นตอน ตั้งแตํการขอทุน การอนุมัติทุน การรายงานความก๎าวหน๎าระหวํางการ
ดําเนินงานวิจัยรวมถึงการพิจารณาการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนตํางๆ เหลํานี้ใช๎
เวลาดําเนินการนาน ทําให๎งานวิจัยไมํแล๎วเสร็จตามกรอบเวลาที่ได๎รับการอนุมัติ ดังนัน้ 
เพื่อลดขั้นตอนการ ทํางานและเพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํนักวิจัย มหาวิทยาลัยจึง
ได๎มีการพัฒนาระบบ e-Research Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• เพื่อการให๎บริการงานวิจัยได๎สะดวก รวดเร็วขึ้น 
• เพื่อเปน็สารสนเทศในการติดตามการวิจัยของคณะกรรมการวิจัย 
• เพื่อให๎ผู๎วิจัยได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารการดําเนินการโดยตรงในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
• เพื่อให๎ผู๎วิจัยสามารถเข๎ามาตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการดําเนินการได๎ 
• เพื่อให๎หนํวยงาน สาขาวิชาสืบค๎นข๎อมูลการทําวิจัยของบุคลากรในสังกัดเพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระบบดังกลําวสามารถอํานวยความสะดวกแกํนักวิจัยและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 

สามารถตรวจสอบความก๎าวหน๎าของโครงการวิจัยได๎ตลอดเวลา 

มสธ. / สวพ. 4.1-7 (1) 
คูํมือ e-Research Management 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_7/4_1-7(1).ppt
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8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร๎างงานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสั งคม  เพื่ อตอบสนองความ
ต๎องการของท๎องถิ่นและสังคม และ
ดํ า เ นิ นการตามระบบที่ กํ าหนด 
(เฉพาะกลุํม ข และ ค 2) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง“ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ในอันที่จะสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาตํางๆ อยํางเป็น
ระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช๎ในการเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานภายนอกทั้งใน
และตํางประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนา๎ที่เป็นหนํวยงานประสานงานการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาตําง ๆ ประสานงานทั่วไปให๎กับศูนย์วิจัย
เฉพาะทางตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ดูแล และบริหารงานเลขานุการให๎แกํศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  
รวมถึงจัดกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมให๎เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามความ
สนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งแล๎ว 11 ศูนย์ โดยเป็น
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยูํภายใต๎การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ศูนย์ และอยูํ
ภายใต๎สาขาวิชา 6 ศูนย์ ซึ่งทุกศูนย์มีการดําเนินกิจกรรมการวิจัย กิจกรรมทาง
วิชาการ รวมถึงการให๎บริการสังคม อยํางตํอเนื่อง และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได๎จัดตั้งกองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ตํอการเรียนการสอนและงานวิจัยสร๎างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสังคม  

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (1) 
แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
มสธ. 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราชวําด๎วยกองทุนวิจัยเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2547 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (3) 
คําสั่งมสธ.แตํงตั้งคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยเฉพาะ
ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (3) 
http://www.stou.ac.th/offices/o
rd/RD/rdsr/cres/index.html 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_8/4_1-8(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_8/4_1-8(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_8/4_1-8(3).pdf
http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdsr/cres/index.html
http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdsr/cres/index.html
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เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ข๎อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป และ 
ครบถ๎วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุํม 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 8 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ รํ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น าน าช าติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเผยแพรํผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยรวมไว๎ที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อสนับสนุนพันธกิจด๎านการเผยแพรํผลงานวิจัยของ
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการวิจัยและใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรจากระบบสนับสนุน ดังตํอไปนี้ 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 
1.1 มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของการสํงเสริมและเผยแพรํงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
1.2  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยชื่อ e-JODIL เพื่อเป็นแหลํง

เผยแพรํบทความวิจัย 
1.3  มีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเป็นประจําทุกปี ในวันสถาปนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1) 
เอกสารระบบการควบคุมภายในเรื่อง
การเผยแพรํงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2) 
http://e-jodil.stou.ac.th/ 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3) 
โครงการจัดประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย  “มสธ. วิจัย 
ประจําปี 2554” 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(2).pdf
http://e-jodil.stou.ac.th/
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ รํ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น าน าช าติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ต่อ) 

1.4  มีเงินสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือในวารสาร
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.5  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN Journal of Open and Distance 
Learning (AJODL) โดยรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ คือ มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นแหลํงเผยแพรํบทความวิจัยด๎านการศึกษาทางไกล 

1.6  มีการประชาสัมพันธ์การเผยแพรํผลงานวิจัยผํานชํองทางตํางๆ 
1.7  มีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพรํในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 
1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 

 
 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4) 
ประกาศมสธ.เรื่องหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเกี่ยวกับการวิจัย (ฉบับที่ 2) 
และประกาศมสธ. เรื่องหลักเกณฑ์
การ ให๎ เ งิ น สนั บสนุนการตี พิ มพ์
บทความวิจัย พ.ศ. 2552 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5) 
วารสารเล็กทรอนิกส์ Vol 2. No 1, 
2010 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) 
ขําววิจัย มสธ. 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) 
สรุปผลการจัดอบรมการเขียน
บทความวิจัย 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(6).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_1/4_2-1(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู๎จาก
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เพื่อให๎
เป็นองค์ความรู๎ที่คนทั่วไปเข๎าใจได๎ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมํมีการคัดสรรผลงานวิจัยที่ผํานการ
พิจารณารับรองรายงานฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการวิจัยแล๎ว นํามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู๎ที่มีผลกระทบหรือเป็นประโยชน์ตํอสังคมหรือคนทั่วไป กํอนจะ
ดําเนินการเผยแพรํองค์ความรู๎สูํสาธารณชน 

 
 

- 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ 
อ ง ค์ ค ว า ม รู๎ จ า ก ง าน วิ จั ย ห รื อ 
งานสร๎างสรรค์ที่ ได๎จากข๎อ 2 สูํ
สาธารณชนและผู๎เกี่ยวข๎อง  

มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู๎ที่ได๎จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาตํางๆ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมาเผยแพรํสูํสาธารณชน
ผํานสื่อตํางๆ อยํางเป็นระบบในเชิงรุก เพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยโดยเชื่อมโยงกับศิษย์
เกํา ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุํมเป้าหมายที่คาดวําจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรํวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

1. จัดทําเป็นสรุปสาระสําคัญเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนหรือคมชัดลึก 
2.  จัดทําเป็นประเด็นคําถามจากงานวิจัย เพื่อใช๎ในการสัมภาษณ์นักวิจัยใน

รายการ“คุยกับนักวิจัย” ผํานทางรายการโทรทัศน์ ชํอง 11 และ UBC TV 8 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) 
เ นื้ อ ขํ า ว ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
หนังสือพิมพ์ 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) 
ประเด็นสัมภาษณ์ “คุยกับนักวิจัย” 

4.  มี ก า ร นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช๎ประโยชน์จริงจาก
หนํวยงานภายนอกหรือชุมชน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมํมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ และไมํมีการรับรองการใช๎ประโยชน์จริงจากหนํวยงานภายนอก
หรือชุมชน 

- 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_3/4_2-3(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_3/4_2-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีระบบและกลไกเพื่ อชํวยในการ
คุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 จํานวน 15 ราย ซึ่งอยูํภายใต๎การการกํากับดูแลของสํานักวิชาการ 
คณะกรรมการดังกลําวมีหน๎าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณากําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับลขิสิทธิ์และสทิธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานด๎านลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาให๎ความเห็นชอบผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะจดแจ๎งลิขสิทธิ์ หรือผลงาน
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมควรขอรับสิทธิบัตร 

4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์
และสิทธบิัตร รวมทั้งผลงานที่ไมํได๎รับสิทธิบัตร 

5. ประเมินคุณคําและความเป็นไปได๎ในเชิงพาณิชย์ของลิขสิทธิห์รือสิทธิบัตร ทัง้นี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

นอกจากนี้  ฝ่ ายตํารา สํ านักวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีหน๎าที่ในงานขออนุญาตใช๎ผลงานทาง
วิชาการ (ลิขสิทธิ์ภายในประเทศและลิขสิทธิ์ตํางประเทศ) ประสานงานการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ประสานงานดําเนินการแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ 
ประสานงานการดําเนินการจดสิทธิบัตร และการจัดทําสัญญาตํางๆ ได๎แกํ สัญญา        
การสํงเสริมและสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ สัญญาโอนลิขสิทธิ์งานเขียน              
ทางวิชาการ และสัญญาโอนลิขสิทธิ์เอกสารการสอน โดยได๎มีการกําหนดขั้นตอน       
และวิธีการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ   

มสธ. / สว. 4.2-5 (1) 
คํ า สั่ ง แ ตํ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่  27 
มกราคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สว. 4.2-5 (2) 
คูํมือปฏิบัติงานการขออนุญาตใช๎ลิขสิทธิ์
ผลงานทางวิชาการ 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_5/4_2-5(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level_5/4_2-5(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
X 3.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 3 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  (สกอ. 4.3) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553)  
 

เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   50,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   60,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน รวมเงินสนับสนุน 
ภายในและภายนอก

สถาบัน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้รับทุน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้รับทุน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5 168,000 - - 168,000 
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จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด* 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  

จากภายในและภายนอก 
ผลการด าเนินงาน 

15 168,000 
 168,000 

= 11,200 
15 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ตํอจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา   

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 48,000 บาทตํอคน 
X 0.93 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 11,200 บาทตํอคน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 

Unit2/KPI_4_3.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ

ในฐานข๎อมูล TCI  
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น  ถูกจัดอยูํ ในควอไทล์ที่  3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลําสุด  
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยูํใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลําสุด ใน subject category  
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลสากล ISI 

เกณฑ์การให๎คะแนน : 
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละเทํากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุํมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 0.125 0.25 0.5 0.75 1.00 
- 3 - - - 0.75 

 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

18 0.75 
 0.75 

X 100 = ร้อยละ 4.17 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.1 งานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ   

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ร๎อยละ 16 
X 1.04 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ร๎อยละ 4.17 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6 และ ก.พ.ร. 4.2.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553)  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละ 20 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใชป้ระโยชน ์
ผลการด าเนินงาน 

18 0 
 0 

X 100 = ร๎อยละ 0.00 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.2 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ทีน่ําไปใช๎ประโยชน ์ 

ผลการประเมิน : 
 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ร๎อยละ 16 
X 0.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ร๎อยละ 0.00 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. 7) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 - บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอํานโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว  

หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจอํานตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละ 10 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการที่ได้รบัรอง

คุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

18 4.25 
 4.25 

X 100 = ร๎อยละ 23.61 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคณุภาพ  
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ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ร๎อยละ 8 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ร๎อยละ 23.61 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ. 5.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่อยูํในกลุํม ข สถาบันที่เน๎นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และให๎บริการวิชาการแกํประชาชนทั่วไปซึ่งไมํได๎เป็น
นักศึกษา มสธ. ผํานสื่อตํางๆ  และมีบทบาทในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนด๎วย
ระบบการศึกษาทางไกล ที่สามารถให๎บริการวิชาการแกํสังคมได๎อยํางทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกภูมิภาค โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดดังนี้ 

1.1  มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม (เงินแผํนดิน) ซึ่งมีหน๎าที่ดําเนินการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการตํางๆ เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความเหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็นราย
ไตรมาส 

 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (1)   
คําสั่งเลขที่ 2771/2551 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2551 แตํงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
(เงนิแผํนดนิ)  
มสธ. / กผ. 5.1-1 (2)   
- เอกสารการจัดทําและการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Planning/pl_2/budget2552/i
ndexframe/fportfolio53.html 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/KPI/KPI_5_1/5_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

1.2 มีแผนแมํบทงานบริการวิชาการเป็นกรอบทิศทางในการให๎บริการวิชาการ
จํานวน 10 แผนงาน ดังนี้ 
1) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เป็น

โครงการที่สอดคล๎องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
การให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมของ 12 สาขาวิชา  เป็นโครงการที่
ดําเนินการให๎บริการวิชาการตามศาสตร์ของแตํละสาขาวิชา 

3) แผนงานการสํงเสริมงานวิจัยไปสูํการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
(โครงการใหมํ) เป็นโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในรูปแบบอิงวิจัย 

4) แผนงานการนําข๎อค๎นพบจากการวิจัยไปสูํการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
(โครงการเดิม) เป็นโครงการที่นําข๎อค๎นพบจากการวิจัยไปสูํการบริการแกํ
สังคมโดยการนําเสนอให๎กับประชาชน หนํวยงานภายนอกได๎นําไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมหรือตํอยอดผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรยีนการสอน 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (3)    
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge/frmhome.aspx 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (4)    
อ๎างถึงเอกสารมสธ. / กผ. 5.1-1 (2)   

มสธ. / กผ. 5.1-1 (5)   
พ.ร.บ. งบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (6)   
มติที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่
5/2553  และตัวอยํางแบบสอบถาม 

 

http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

5) แผนงานการให๎บริการวิชาการแกํสังคมผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
โครงการที่นําผลการเขียนหลักสูตรทางวิชาการของแตํละศาสตร์
สาขาวิชาโดยนําเนื้อหาบางสํวนมาเผยแพรํแกํสังคม 

6) แผนงานสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแกํสังคม 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามโดยให๎
ประชาชน ชุมชนมีสํวนรํวมหรือได๎รับความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

7) แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน 
(ทุกหนํวยงาน) เป็นโครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่ดําเนินการขึ้นแล๎ว
มีผลกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกํประชาชน ชุมชนหรือ
กลุํ ม เป้าหมายในด๎ านตํ างๆ และทํา ให๎ประชาชน ชุมชน หรือ
กลุํมเป้าหมาย  สามารถพึ่งพาตนเองได๎ตามศักยภาพของตน 

8) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมของศูนย์วิทยพัฒนา เป็นโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมที่ให๎หนํวยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูํตาม
ภูมิภาค (ศูนย์วิทยพัฒนา) ทั้ง 10 แหํงเพื่อดําเนินโครงการในลักษณะ
เชํนเดียวกับแผนงานที่ 7  

9) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย  เป็น
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่ดําเนินการ โดยหนํวยงานที่อยูํ ณ 
สํวนกลาง ของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะการดําเนินโครงการ
เชํนเดียวกับแผนงานที่ 7 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (7)     
กรอบภาระงานอาจารย์ (กลุํม ก. 
กลุํมภาระงานของอาจารย์สาขาวิชา) 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (8)   
- เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ

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

EDOCUMENT/opr/Planning/pl_m
ain_v2.1/Eper53.html  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (9)   
- เอกสารโครงการและสัญญาการ

ขอรับทุนเงนิอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม 

- http://apple.stou.ac.th/EDO
CUMENT/OPR/Planning/pl_
2/budget2552/indexframe/f
portfolio53.html 

 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(7).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/กผ.5.1-1(8).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(9).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(9).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(9).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

10) แผนงานสํงเสริมชมรมนักศึกษา มสธ เพื่อบริการวิชาการแกํสังคม เป็น
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่มอบให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ
ชมรมนักศึกษาเป็นผู๎จัดทําโครงการรํวมกับชมรมนักศึกษา เพื่อให๎
นักศึกษามีสํวนรํวมในการให๎บริการวิชาการแกํสังคมทั่วทุกภูมิภาค 

1.3  มีระบบฐานข๎อมูลโครงการบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อรองรับการการจัดเก็บ
ข๎อมูลของโครงการบริการวิชาการแกํสังคม  งบประมาณ ผลการดําเนินงาน
โครงการที่สามารถสืบค๎นได๎ 

1.4  มีระเบียบ /ประกาศ / หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม (เงินแผํนดิน) ที่รองรับในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให๎ครอบคลุมทั่วถึงทุกสาขาวิชาและหนํวยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.5 มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 33,645,200 บาท 
โดยได๎รับจัดสรรจากงบประมาณแผํนดิน 

1.6  มีการกําหนดให๎จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ โดยให๎ผู๎รับผิดชอบ
โครงการต๎องดําเนินการทุกโครงการ  

1.7  มีการกําหนดเป็นภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการโดยให๎จัดทําโครงการบริการ
วิชาการในฐานะผู๎รับผิดชอบโครงการ และหรือเป็นวิทยากร  โดยกําหนดเป็นคํา
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงา นอกจากนี้มีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสําหรับสาขาวิชาหรือหนํวยงานที่ได๎รับการอนุมัติให๎ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (10)   
ใบตรวจสอบงานและการยืมเงิน/
เบิกจํายจากงบประมาณเงินอุดหนนุ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม /
ผด.บส6 (แบบบนัทึก) 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (11)   
แบบฟอร์ม (ผด.บส.3) คือ แบบ
รายงานผลการดําเนินงานและ
ประเมนิโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคมสังคม (ไมํต๎องทําเอกสารให๎
บันทึกในระบบ e-Social) และ 
(ผด.บส.4) คือ แบบฟอร์มการ
เบิกจํายงบประมาณเงนิอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
งบประมาณแผนํดิน 
 
 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(10).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(11).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

1.8 กําหนดให๎มีแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและการใช๎จํายจํายงบประมาณ 
เพื่อการติดตามประเมินผลผลการดําเนินงานของโครงการและการใช๎จําย
งบประมาณ  

 
2. การดําเนินการตามระบบและกลไก 

2.1 มีการจัดประชุมคณะทํางานฯเป็นประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาจัดสรรและ
อนุมัติโครงการตามแผนแมํบทงานบริการวิชาการทั้ง 10 แผนงาน โดยยึดตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แกํสังคม (เงินแผํนดิน) 

2.2 มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณกระจายลงสูํแผนแมํบทงานบริการวิชาการ
ทั้ง 10 แผนงานโดยผํานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานฯ 

2.3 มีการตรวจสอบการดําเนินโครงการและการใช๎จํายงบประมาณกํอนการขอ
อนุมัติยืม/เบิกจํายในงวดถัดไปของแตํละโครงการ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (12)   
    รายงานสรุปผลการดําเนินงานและ

การใช๎จํายงบประมาณ 
มสธ. / กผ. 5.1-1 (13)   
- แบบฟอร์มการรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผด.บส.5 
- ตัวอยําง รายงานฉบับสมบูรณ์ของ

แตํละโครงการ 
- ตัวอยํางแบบสรุปผลการดําเนินงาน

แตํละโครงการ ภาคผนวก ก. 
มสธ. / กผ. 5.1-1 (14)   

รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(12).xlsx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13-1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13-1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13%20-2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13%20-2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13-3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(13-3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_1-1(14)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม ผด.บส.  3 , ผด.บส. 4  โดยให๎
ผู๎รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานและการใช๎จํายงบประมาณ  และฝ่าย
เลขานุการคณะทํางานฯเป็นผู๎จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเข๎าที่ประชุม
คณะทํางานเป็นรายเดือน 

2.5 มีการรายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับผลิตและผลลัพธ์ของ
ผู๎รับผิดชอบโครงการทุกโครงการตามแบบสอบถามที่กําหนด และฝ่าย
เลขานุการเป็นผู๎จัดทําสรุปภาพรวมรายงานเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯเป็นราย
เดือน กํอนรายงาน สํานักงบประมาณ และ สกอ.เป็นรายไตรมาส 

2.6 มีการประเมินผลการให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ใน 2 สํวน คือ  
1) ประเมินแผนแมํบทบริการวิชาการแกํสังคมทุกแผนเพื่อนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนงานการให๎บริการวิชาการแกํสังคมในปีถัดไป 
2) ประเมินกลุํมเป้าหมายการให๎บริการ เพื่อให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพให๎

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด๎านบริการวิชาการแกํสังคม 
และเป้าหมายการให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต๎องการ
ของกลุํมเป้าหมาย เชํน ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎วํางงาน พระภิกษุ เป็นต๎น 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (15)   
หนังสือเวียนเจง๎บนัทึกที่ ศธ 
0522.01(03)/ว46 ลงวันที่ 26 พ.ค. 
2552 เรื่อง การจัดทําโครงการบริการ 
วิชาการแกํสังคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (16)   
คํารับรองปฏิบัติราชการ 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/กผ.5.1-1(15).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs53_2.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/กผ.5.1-1(16).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.7 มีการทบทวนแผนงานบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อกําหนดทิศทางการให๎บริการ
วิชาการั้ง 10 แผนงาน และกําหนดกลุํมเป้าหมายโดยคณะทํางานฯให๎ความ
เห็นชอบ  และจัดประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร๎อมกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ
สําหรับการดําเนินโครงการตามแผนงานบริการวิชาการ  และเวียนแจ๎งหนํวยงาน
จัดทําข๎อเสนอโครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

2.8 มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการในคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

 

2.  มีการบู รณาการงานบริ การทาง
วิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกํ
สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรม ERP&BI Workshop และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ระหวําง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2553 นําไปสูํการผลิตชุดวิชา 99704 คลังข๎อมูล 
เหมืองข๎อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ  

2. โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล๎อม ระหวํางวันที่ 15 
ธันวาคม 2552 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 นําไปสูํการผลิตชุดวิชา 97103 ความรู๎ทั่วไป
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

วท. 5.1-2 (1) 
โครงการฝึกอบรม ERP&BI 
Workshop 

วท. 5.1-2 (2) 
โครงการประกวดผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑเ์พื่อสิ่งแวดล๎อม 
 

 

http://www.hdm-stuttgart.de/wi/is/viewnews?ident=neues20100310153734
http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/web-stac-sc/packaging2/eco-ok.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการบู รณาการงานบริ การทาง

วิชาการแกํสังคมกับการวิจัย  
ไมํมีผลการดําเนินงาน ไมํมีเอกสารอ๎างอิง 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกํสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

ไมํมีผลการดําเนินงาน ไมํมีเอกสารอ๎างอิง 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกํสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

ไมํมีผลการดําเนินงาน ไมํมีเอกสารอ๎างอิง 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
X 2.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 2 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม **  (สกอ. 5.2 และ ก.พ.ร. 13) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการสํารวจความต๎องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนํวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน๎นของ
สถาบัน  

1.  มีการสํารวจความต๎องการโดยการจัดประชุม สัมมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการบริการ
วิชาการแกํสังคมของ มสธ ตํอกลุํมเป้าหมาย 4 กลุํม คือ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  พื้นที่
(จังหวัดนนทบุรี)   และบัณฑิตตกงาน / ผู๎วํางงาน(บํมเพาะวิสาหกิจ)  เพื่อให๎บริการ
วิชาการที่สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเป้าหมายมากที่สุด   

2. นําผลสํารวจความต๎องการ จากการจัดประชุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มากําหนดทิศ
ทางการให๎บริการวิชาการแกํสังคมที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
เป้าหมายการให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตรงกับความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมายตามผลการสํารวจ โดยให๎ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ชุมชน สังคม  ตาม
ศาสตร์ความรู๎ของ 12 สาขาวิชา  หรือตามลักษณะการปฏิบัติงานที่หนํวยงานและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถถํายทอดและ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคมที่สอดคล๎องกับแผนงานบริการวิชาการแกํสังคม โดย
ให๎บริการในรูปแบบการศึกษาทางไกลและรูปแบบการใช๎ปฏิสัมพันธ์ และขยายผลไปสูํ
กลุํมเป้าหมายตํางๆ  เชํน  ข๎าราชการ/ครู/บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/นักศึกษา
ผู๎ประกอบการ เกษตรกร รับจ๎าง-ค๎าขาย ประชาชนทั่วไป ผู๎พิการ ผู๎ต๎องขัง ผู๎สูงอายุ   
พระภิกษุ เป็นต๎น 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (1)   
เอกสารมสธ. สร๎างสรรค์ความรู๎สูํ
สังคม 
 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (2)   
รายงานสรุปผลการติดตามการใช๎จําย
งบประมาณและผลการดําเนนิงาน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
2553 
 

 

http://www.stou.ac.th/eknowledge/มสธ.สร้างสรรค์สู่สังคมไทย.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-1(2).xlsx
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2.  มี ค ว าม รํ ว มมื อด๎ านบ ริ ก า รท า ง
วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ค ว าม เ ข๎ ม แ ข็ ง ขอ ง ชุ ม ชน  ห รื อ
ภ าค เ อก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
หนํวยงานวิชาชีพ  

การให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย กํอให๎เกิดความรํวมมือเพื่อการเรียนรู๎
และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหนํวยงาน
วิชาชีพ เชํน 
1. มีความรํวมมือกับกรมสํงเสริมการเกษตรเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยจัด

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลที่เน๎นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
การประกอบอาชีพ ได๎แกํ โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 

2. มีความรํวมมือกับผู๎นําในระดับท๎องถิ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎คําแนะนําด๎านการ
ปกครอง กฎหมาย การบริหารจัดการ ได๎แกํ โครงการการให๎บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน  

3. มีการสร๎างเครือขํายของสถานผู๎ประกอบการ ทายาทธุรกิจ และพนักงานระดับตํางๆ 
ในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เกิดใหมํหรือยังไมํสามารถพัฒนาศักยภาพด๎วย
ตนเองได๎ โดยผํานกระบวนการฝึกอบรม ให๎คําปรึกษาแกํผู๎ประกอบการ และให๎
คําแนะนํา ได๎แกํ โครงการแมํบทการบริการวิชาการแกํสังคมในเชิงบํมเพาะวิสาหกิจ
เพื่อพัฒนาสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางตํอเนื่อง  ประกอบด๎วยโครงการยํอย  13 โครงการ 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (1)   
คําสั่งเลขที่ 2199/2553 เรื่องแตํงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (2.1)   
รายงานประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 1/2553
วันที่ 28 มิถนุายน 2553   

มสธ. / กผ. 5.2–2 (2.2)   
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 2/2553
วันที่  17  กันยายน  2553 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (3)   
รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
(เอกสารเป็นเลํม)   
1. โครงการบํมเพาะวิสาหกิจ (การ
เพาะเห็ด) 12/2553 

 

วาระท่ี 2.1 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-2(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-2(2-1).doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-2(2-2).pdf
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2.  มี ค ว าม รํ ว มมื อด๎ านบ ริ ก า รท า ง
วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน หรือภาค 
เอกชน หรือภาครัฐ หรือหนํวยงาน
วิชาชีพ (ต่อ) 

 2. โครงการสํงเสริมวิชาชีพ การ
ซอยผมสั้น เพื่อรองรับการมีงาน
ทํา 14/2553 

3. โครงการการเพ๎นต์เสื้อเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 15/2553, 
102/2553 

4. โครงการการทําการบูรเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 16/2553 

5. โครงการสํงเสริมการผลิตน้ําข๎าว
กล๎องงอก 30/2553 

6. โครงการทําเลํมหนังสือและซํอม
หนังสือ 38/2553 

7. โครงการฝึกอบรมสร๎างอาชีพ
การพิมพ์สกรีนสําหรับผู๎วํางงาน 
39/2553 

8. โครงการการทํากลํองกระดาษ
แข็ง 40/2553 

9. โครงการศูนย์เรียนรู๎และคลนิิก
บํมเพาะวสิาหกิจ มสธ.
59/2553 
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2.  มี ค ว าม รํ ว มมื อด๎ านบ ริ ก า รท า ง
วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน หรือภาค 
เอกชน หรือภาครัฐ หรือหนํวยงาน
วิชาชีพ (ต่อ) 

 10. โครงการแมํบทการบริการ
วิชาการแกํสังคมในเชิงการบํม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการพัฒนา
สังคมให๎เข๎มแข็งอยํางตํอเนื่อง
60/2553   

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
และผู๎วํางงานเพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
เตรียมความพร๎อมอยํางมือ
อาชีพในการเข๎าสูํสถาน
ประกอบการ 61/2553   

12. โครงการเสริมสร๎างมาตรฐาน
การผลิตและการบริการเพื่อการ
ประกอบอาชีพสูํความยั่งยืน
118/2553 

13. โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎าง
รายได๎ด๎วยการผนึกภาพบน
กลํองไม๎ 101/2553 
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3.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
ผลกระทบของการให๎บริการทาง
วิชาการตํอสังคม  

1.  มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการให๎บริการทางวิชาการตํอสังคม ของ
กลุํมโครงการด๎านการบํมเพาะวิสาหกิจ  ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมายพบวําโดยเฉลี่ยผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการวิชาการคิด
เป็นร๎อยละ 88.96  และมีการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์คิดเป็นร๎อยละ84.96  

2. มีการประเมินการบริการวิชาการแกํสังคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
-   ประเมินตามแผนแมํบทการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
-   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต(Output)  ระดับเป้าหมายการ
ให๎บริการหนํวยงาน (Outcome) และเป้าหมายการให๎บริการกระทรวง (Impact)  
-   ประเมินตามประเภทการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพแกํสังคม   จํานวน 4 กลุํม
หลัก คือ 
1.   กลุํมชุมชนเข๎มแข็ง 
2.   กลุํมพัฒนาคุณภาพชีวิต(นักเรียน นักศึกษา ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส) 
3.   กลุํมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.   กลุํมบทเรียนและชุดฝึกอบรม(อิเล็กทรอนิกส์) 
 

มสธ. / กผ. 5.2–3 (1)   
เอกสารรายงานการประเมิน
ประโยชนห์รือผลกระทบของการ
ให๎บริการทางวิชาการตํอสังคม  
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม  
ปี 2552 

มสธ. / กผ. 5.2–3 (2)   
-   อ๎างถึงเอกสาร 
    มสธ. / กผ. 5_1-1(14) 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-3(1).pdf
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4.  มีการนําผลการประเมินในข๎อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให๎บริการทางวิชาการ 

 
 
 
  
 

มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให๎บริการทางวิชาการตํอสังคม 
ในสํวนของการประเมินการบริการวิชาการแกํสังคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มาพัฒนาระบบกลไกหรือกิจกรรมการให๎บริการทางวิชาการ  ดังนี้  

1.1 ปรับปรุงแผนงานที่ 5  การให๎บริการวิชาการแกํสังคมผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม  15 โมดุล เป็น อยํางน๎อย 5 โมดุล  จัดสรร 
เหมาจําย 55,000 บาท  

1.2 กําหนดประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํอิงรูปแบบวิจัย) 

1.3 เกณฑ์การคิดคําใช๎จํายโครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํอิงรูปแบบวิจัย) 
1.4 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําโคงการบริการวิชาการแกํสังคม

(เพิ่มเติม)  เชํน จํานวนกลุํมเป้าหมายโครงการอบรมแบบเผชิญหน๎า ไมํเกิน 
150 คนตํอโครงการ   การจัดทําแบบสอบถาม  กําหนดการการจัดอบรม 
เป็นต๎น 

1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกํสังคมผํานระบบ
คอมพิวเตอร์ “e-Social”  

1.6 มีการปรับแผนงานการให๎บริการวิชาการทั้ง 10 แผนงานที่มุํงเน๎น
กลุํมเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2554  

มสธ. / กผ. 5.2–4 (1)   
- เอกสารหลักเกณฑ์การคิดคําใช๎จําย

โครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) ฉบับ 2 สิงหาคม 
2553  

-  http://eservice.stou.ac.th/  
สารสนเทศกองแผนงาน บริการ
วิชาการแกํสังคม หัวข๎อ คูํมือ
หลักเกณฑ์การคิดงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (2)   
- ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) ฉบับ 15 ธันวาคม 
2552 

 
 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-4(2)
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4.  มีการนําผลการประเมินในข๎อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให๎บริการทางวิชาการ  (ต่อ) 

 

 http://apple.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OPR/Planning/pl_2/budg
et2552/indexframe/fportfolio53
.html ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํอิง
รูปแบบวิจัย) ฉบับ 15 ธันวาคม 2552 

มสธ/กผ 5.2–4(3)   
มติที่สําคัญปีงบประมาณ 2552 – 2553 
นําไปสูํการปรบัปรุงการดําเนนิงาน
โครงการบริการวชิาการแกํสงัคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ/กผ 5.2–4(4)   
เอกสารรายละเอียดเงื่อนไขการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดทํา
คําขอและจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการฯ (บันทึกที่ ศธ(พ) 
0522.01(03) / 150 ลว 30 ก.ย.52 

มสธ/กผ 5.2–4(5)   
http://172.20.2.119/e-social 

 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-4(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2-4(4).pdf
http://172.20.2.119/e-social
http://172.20.2.119/e-social
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ได๎ จากการ
ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  

มีการเผยแพรํผลงานการให๎บริการวิชาการ เพื่อถํายทอดความรู๎สูํบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรํสูสําธารณชน โดยผํานชํองทาง ดังนี้ 
1.  เว็บไซต์การให๎บริการวิชาการแกํสังคมของหนํวยงานตํางๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 

เว็บไซต์ 
2.  ทางวิทยุและโทรทัศน์ ชํอง  11  ผํานชุดรายการรายการ “ทางไกล ไกล๎ความรู๎” และ 

ชุดรายการ “ก๎าวทันโลกกับ มสธ”     
3.  สื่อสิ่งพิมพ์  จํานวน 12 เลํม  
 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (1) 
http://www.stou.ac.th/ 
stouonline/lom/  (สื่อการเรียนรู๎
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสงัคม) 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (2) 
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge/frmhome.aspx (การบริการ
วิชาการแกํสังคม ของ มสธ) 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (3) 
http://cdlearnse.stou.ac.th/  
(ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (4) 
http://www.stou.ac.th/ 
OADThailand/about4.aspx  
(ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชา
สํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์) 

มสธ. / วส. 5.2–5 (5) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Shs/booklet/Menuindex.htm  
จุลสารออนไลน์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ได๎ จากการ
ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  (ต่อ) 

 มสธ. / ศศ. 5.2–5 (6) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Sec/main/default.asp?itemID=1
94&itemTitle=บริการสังคม        
e-Learning บริการสังคม   สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

มสธ. / สส. 5.2–5 (7) 
http://www.agkmstou.com/2008/
about.php ศูนย์การจัดการความรู๎
ด๎านการเกษตรเพื่อการพัฒนา   
สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

มสธ. / พบ. 5.2–5 (8) 
http://www.stouhealth.org/ 
ศูนย์สร๎างสุขภาพบนเว็บไซต์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มสธ. / สทศ. 5.2–5 (9) 
http://www.stou.ac.th/Offices/oet
/Programs/index_back.htm 
(รายการโทรทัศน์) 
http://www.stou.ac.th/stouonline/
radio/ (รายการวิทยุกระจายเสยีง) 

 

http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
http://www.stouhealth.org/
http://www.stouhealth.org/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ได๎ จากการ
ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  (ต่อ) 

 มสธ. / กผ. 5.2–5 (10) 
หนงัสือ/ตํารา/คูํมือ (เอกสารเปน็เลํม)
ได๎แกํ   
- แนวความคดิและวิธกีารสื่อสาร

การเมืองในรชัสมัยพระบาท 
สมเดจ็พระปกเกล๎าเจ๎าอยูหํัว 
ระหวําง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ. 2477     

- หนังสือไทยคดีศึกษาในบริบท
แหํงความหลากหลาย  

- คูํมืออาชีพเกษตรแบบพอเพียง 
- แรกริเริ่มที่ มสธ 
- วัดในอําเภอปากเกร็ด 
- วัดในอําเภอบางบัวทอง 
- วัดในอําเภอไทรน๎อย 
- ภูมินามอําเภอปากเกร็ด 
- ภูมินามอําเภอไทรน๎อย 
- ท๎องถิ่นปากเกร็ด 
- ภาพเกําเลําเรื่องบางบัวทอง 
- เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  (สมศ. 8) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละ 30 เทํากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการ
วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 

2 1 
 1 

X 100 = ร๎อยละ 50.00 
2 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 5.2.1  ผลการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวจิัย 

ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย ร๎อยละ 24 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ร๎อยละ 50.00 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 

Unit2/KPI_5_2_1.xls
Unit2/KPI_5_2_1.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก **  (สมศ. 9) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
หรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
มสธ. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ประชาชน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎แทนชุมชน หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานภาคเอกชน 
ผู๎แทนภาคประชาสังคม ผู๎แทนสถาบันทางศาสนา ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภาคสํวนตํางๆ 
และผู๎แทนปราชญ์ชาวบ๎าน เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการเพื่อวางนโยบาย กําหนด
แนวทาง สนับสนุน พัฒนา ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู๎
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้ง ให๎คําปรึกษา คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (1) 
คําสั่งมสธ. ที่ 1395/2553 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (2) 
คําสั่งมสธ. ที่ 2199/2553 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎าน
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2_2-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2_2-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
หรือองค์กร (ต่อ) 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริการวิชาการแกํสังคม) และมีการดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลเสนอตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนด๎านเศรษฐกิจพอเพียง และ
จากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ จึงได๎มีวางนโยบายในการปรับปรุงแผนการสร๎าง
การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภายใต๎โครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแกํสังคม) ให๎มีการ
พัฒนาหลักสูตร “การดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรํวมมือกับสถาบันสร๎าง
เสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมสํงเสริมการเกษตร สํานักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรอิสระตํางๆ เพื่อเผยแพรํหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปของสื่อการศึกษา   

มสธ. / กผ. 5.2.2-1(3) 
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม) 

มสธ. / กผ. 5.2.2-1(4) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม)   

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (5) 
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (ภายใต๎ โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม) 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2_2-1(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2_2-1(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/5_2_2-1(5).pdf
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80  

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบตามแผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแกํสังคม) บรรลุผลผลิตและตัวชี้วัดที่กําหนดไว๎ 
จํานวน 3 ผลผลิต คิดเป็น ร๎อยละ 100.00 ดังนี้ 

เป้าหมายผลผลิต ผลการด าเนินงาน 
1. สร๎างเครือขํายสูํองค์กรภาคเอกชน 

/ ภาครัฐ / ประชาชน จํานวน 1 
เครือขําย 

1. มี เ ค รื อขํ ายสูํ อ งค์ กรภ าครั ฐ   / 
ภาคเอกชน / ประชาชน ได๎แกํ 

 1.1 หนํวยงานภาครัฐ : 
1) สถาบันสร๎างเสริมนวัตกรรม

ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรมสํงเสริมการเกษตร 

2) สํานักวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 1.2 ห นํ ว ย ง าน ภ าค เ อ ก ช น  / 
ประชาชน : 

1) มูลนิ ธิ เ กษตรกรรมยั่ งยืน 
(ประเทศไทย) เครือขําย
เกษตรกรรมทางเลือก 

2) ผู๎แทนตามโครงการความ
รํวมมือเพื่อการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนการพัฒนา
สังคมและสุขภาวะในพื้นที่ 
17 จังหวัด 

 

 
 
 

 
 



147 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 
 

2. พัฒนาบทเรียนออนไลน์   
(e-Learning) จํานวน 8 เรื่อง 

มีบทเรียนออนไลน์ จํานวน 8 เร่ือง 
ได๎แกํ  
1. หลักการใช๎และประกอบโซลําเซล  
2. การทํานาโยน 
3. ความรู๎เรื่องปุ๋ยชีวภาพ 
4. สมุนไพรใกล๎ตัว 
5. วิธีทําบ๎านดินและบ๎านฟาง 
6. การบังคับมะนาวให๎ออกลูกนอกฤดู 
7.  สาธิตการตอนมะละกอและการ

ขยายพันธุ์กล๎วย 
8.  เทคนิคการผสมพัน ธุ์  การปลู ก   

การตอนมะละกอ 
3. พัฒนาเว็บ ไซต์ศูนย์การ เรียนรู๎

ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
1 เว็บไซต์ 

มีการพัฒนาเว็บไซต์ 
http://cdlearnse.stou.ac.th/ 
main/news/ 

 

 
มสธ. / กผ. 5.2.2-2 (1) 

บทเรียนออนไลน์ (VCD) จํานวน 8 
เรื่อง 

 

 

http://cdlearnse.stou.ac.th/%0bmain/news/
http://cdlearnse.stou.ac.th/%0bmain/news/
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู๎นําหรือสมาชิกที่
มีการเรียนรู๎และดําเนนิกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

1. มีการสร๎างชุมชนต๎นแบบพอเพียงมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2551 โดยมีบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเป็นบุคคลต๎นแบบ 
เพื่อเป็นผู๎ให๎ความรู๎ ให๎คําแนะนํา ถํายทอดประสบการณ์และวิธีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ให๎เข๎ากับรูปแบบวิถีชีวิตในแตํละชุมชน 
ปัจจุบันมีศูนย์ปราชญ์ชาวบ๎านที่เป็นชุมชนต๎นแบบพอเพียง จํานวน 128 ชุมชน 

2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ระหวํางสมาชิกผํานเวทีการ
ประชุมสัมมนาอยํางตํอเนื่อง  

  ในปี 2552 มีการสัมมนากับปราชญ์ชาวบ๎าน 4 ภูมิภาค และมีการสัมมนา
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎ประสบผลสําเร็จ : 
มุมมองจากบุคคลต๎นแบบ” เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2552  

  ในปี 2553 มีการสัมมนากับบุคคลต๎นแบบในทุกสาขาวิชาอาชีพ จากทั้ง 4 
ภาค (ทั่วประเทศ) จํานวน 5 ครั้ง และมีการจัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ 
ภายใต๎หัวข๎อ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2553 

มสธ. / กผ. 5.2.2-3 (1) 
http://cdlearnse.stou.ac.th/ 
 main/news/ 

 

 

http://cdlearnse.stou.ac.th/%0b%20main/news/
http://cdlearnse.stou.ac.th/%0b%20main/news/


149 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

มีการสร๎างกลไกเพื่อให๎ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดยยังคง
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ดังนี้ 
1. การแตํงตั้งผู๎แทนชุมชน หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานภาคเอกชน ผู๎แทนภาค

ประชาสังคม ผู๎แทนสถาบันทางศาสนา ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภาคสํวนตํางๆ และผู๎แทน
ปราชญ์ชาวบ๎าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นผู๎แทนชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการวาง
นโยบายและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนั้น สํงผลตํอการตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชนซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการที่ชุมชนจะดําเนินกิจกรรมที่ตํอเนื่อง
และยั่งยืน 

2. หนํวยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ได๎มีการทําข๎อตกลงความรํวมมือกับ
ศูนย์ฯ เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน เป็นต๎น จะทําหน๎าที่
เป็นเครือขําย เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชนในท๎องถิ่นได๎เข๎าไปศึกษาหาความรู๎ โดยมี
ตํารา วีดิทัศน์ เทปเสียง บทเรียนแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ชํวยสอนหรือสื่อ
อื่นๆ เพื่อเอื้อตํอการเรียนรู๎ของชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ 

มสธ. / กผ. 5.2.2-4 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.2.2-1 (2) 

มสธ. / กผ. 5.2.2-4 (2) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.2.2-3 (1) 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร  (ต่อ) 

3. บุคคลต๎นแบบ ผู๎รู๎หรือปราชญ์ชาวบ๎าน ในทุกสาขาวิชาอาชีพ จากทั้ง 4 ภาค ทั่ว
ประเทศ ที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ จะเป็นผู๎ที่ถํายทอดความรู๎และ
ประสบการณ์ให๎กับชุมชนในท๎องถ่ินของตน โดยผํานวิธีการถํายทอดที่หลากหลาย 
เชํน วิธีการบอกเลํา อธิบาย สาธิต รวมถึงการปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยบุคคล
ต๎นแบบเป็นผู๎คอยให๎คําปรึกษา คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎กระบวนการ
เรียนรู๎ถูกต๎องจนชุมชนสามารถปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง เมื่อการเรียนรู๎ที่ได๎มีคุณคํา
และเป็นประโยชน์ ชุมชนจะนํามาประพฤติปฏบิัต ิปรับปรุง พัฒนาให๎เหมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชนตํอไป ดังตัวอยํางของชุมชนที่มีการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน เชํน 
- กลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ๎านห๎วยรากไม๎ ซึ่งมี นาย

สมโภช ปานถม เป็นบุคคลต๎นแบบถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาการปลูกพืชปลอดสารพิษให๎กับชุมชนบ๎านห๎วยรากไม๎ ต.สบป้าด อ.แมํ
เมาะ จ.ลําปาง  

- ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทย วังจันทร์ โดยมี นายดํารงศักดิ์  ชุมแสงพันธ์ เป็น
บุคคลต๎นแบบถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎าน
สมุนไพรตามวิถีการดํารงชีพของชุมชน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

 

 4. ในฐานะที่ มสธ. มีจุดเดํนเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จึงเป็นผู๎จัดทํา
เว็บไซต์คือ http://cdlearnse.stou.ac.th  ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบบูรณาการและครบวงจร รวมทั้งยังมีนโยบายในการเผยแพรํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผํานหลักสูตรและสื่อการศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ตํอการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตามความพร๎อมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 

 

http://cdlearnse.stou.ac.th/
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5. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร๎าง
คุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข๎มแข็ง 

1. ชุมชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไมํกระทบตํอวิถีการดํารง
ชีวิตประจําวนั จึงเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาชุมชนของตน 

2. สามารถชํวยแก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ให๎มีอาชีพ
การงานที่มั่นคง ประกอบอาชีพด๎วยความสุจริต   

3. เกิดความเปน็ปึกแผนํมั่นคงในทางเศรษฐกิจของชาติ  

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม **  (สกอ. 6.1) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

มีนโยบายและแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด๎านศิลปวัฒนธรรม และมีการถํายทอดลงสูํ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม / 
โครงการและผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ อยํางเพียงพอ  
 
 

มสธ. / สศต. 6.1-1 (1)  
แผนแมํบทการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. 6.1-1 (2)  
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) 
สู่แผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจ าปี
ของ มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยการสนับสนุนให๎มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข๎ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยและจัดโดยชมรมนักศึกษา เชํน 
1. ชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปที่กําหนดไว๎ในโครงการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎

นักศึกษาทุกคนมีความรู๎ มีทัศนะกว๎างขวางรอบตัวเกี่ยวกับสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม ได๎แกํ 

 - รหัสชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา  
 - รหัสชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการทํองเที่ยว 
 - รหัสชุดวิชา 11112 วัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทย 
 - รหัสชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
 - รหัสชุดวิชา 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 - รหัสชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

มสธ. 6.1-2 (1)  
ตัวอยํางชุดวิชาด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    (ต่อ) 

2. การจัดกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให๎คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข๎ามามีสํวนรํวมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ชาติ  เชํน  
2.1  โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย

กระทง ที่ มสธ.” ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระ
น้ําหน๎าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

       (ระดับความพึงพอใจ  4.02) 
2.2 โครงการอุทยานดนตรีสืบสานตํานานเพลงไทยลูกทุํง วันที่ 7 กันยายน 2553 

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
       (ระดับความพึงพอใจ 2.89) 
2.3 โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํถักทอสายใยด๎วยศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณอุทยานการศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชั้น 2 
อาคารตรีศร  มสธ. (ระดับความพึงพอใจ 4.42) 

2.4 กิจกรรมการแสดงพื้นบ๎านของประเทศแถบลุํมน้ําโขง ณ หอประชุมบัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 (จัดรํวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) (ระดับความพึงพอใจ3.50) 

2.5 โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขํายรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง 
ภาคใต๎ จํานวน 45 รูป (2 ครั้ง) วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2554 (ระดับความ
พึงพอใจ 4.27) 

2.6 โครงการพิธีไหว๎ครูแพทย์แผนไทย มสธ. ประจําปี 2553 วันที่ 19 สิงหาคม 
2553 ณ ห๎องประชุมใหญํ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. 

โครงการ / สรุปผลการจัดกิจกรรม / 
ภาพกิจกรรม ดังนี้ 
มสธ. / สศต. 6.1- 2 (1) 

- สรุปผลการจัดงานลอยกระทง 
ประจําปี 2553 

- ภาพการจัดงานลอยกระทง 
ประจ าปี 2553 

มสธ. / สศต. 6.1- 2 (2) 
- รายละเอียดโครงการ”อุทยาน

ดนตรีสืบสานตํานานเพลงไทย
ลูกทุํง” 

- ภาพการจัดงาน 
- ประเมนิผลการจัดงาน 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (3) 
- รายละเอียดโครงการรับขวัญ

นักศึกษาใหมํถักทอสายใยด๎วย
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

- ภาพการจัดงาน 
- ประเมนิผลการจัดงาน 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(1)/สรุปผลงานลอยกระทง53.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(1)/สรุปผลงานลอยกระทง53.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(1)/กิจกรรมงานลอยกระทง.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(1)/กิจกรรมงานลอยกระทง.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(2)/ภาพการจัดกิจกรรมโครงการอุทยานดนตรีสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(2)/ประเมินผลการจัดงาน.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/ภาพโครงการรับขวัญ.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(3)/สรปการประเมินรับขวัญนักศึกษา.pdf
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

     (ต่อ) 

 มสธ. / สศต. 6.1-2 (4) 
- รายละเอียดกิจกรรมการแสดง

พื้นบ๎านของประเทศแถบลุํมน้ําโขง 
- ภาพการจัดงาน 
- ผลประเมินโครงการ 
- หนังสือศิลปพืน้บ๎านลุํมน้ําโขง 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (5) 
โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขําย
รายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง 
ภาคใต ๎

มสธ. / วส. 6.1-2 (6) 
    โครงการไหว๎ครูแพทย์แผนไทย 

 2.7 โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการโดยชมรมนักศึกษา
รํวมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เชํน 
1) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี

1.1 การถวายเทียนพรรษา 23 กรกฎาคม 2553 (4.38) 
1.2 โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาชุมชน “ตาลโตนด” วันที่ 21 สงิหาคม 

2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.43) 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (7) 
รายงานสรปุผลการจดักิจกรรมโดยชมรม
นักศึกษารํวมกบัศนูย์วทิยพฒันา มสธ.  

1. ศวน. เพชรบุรี 
- การถวายเทียนพรรษา  
- โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาชุมชน 

“ตาลโตนด” 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(4)/รายละเอียดโครงการ.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(4)/รายละเอียดโครงการ.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(4)/ภาพการจัดงาน.docx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(4)/ผลประเมินโครงการ.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(4)/หนังสือศิลปพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(5).doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(6).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/KPI6_1/รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม%20ศวน/เพชรบุรี_เทียนพรรษา.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/เพชรบุรี_ตาลโตนด.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/เพชรบุรี_ตาลโตนด.pdf
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
(ต่อ) 

           2)   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี 
2.1  โครงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น วนัที่ 

5 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.46) 
           3)   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

3.1  ถวายเทียนและปัจจัยทําบญุวันเข๎าพรรษา/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ินการรํามโนราห์ วันที่ 22 และ 24 
กรกฎาคม 2553 (ระดับความพงึพอใจ 4.43) 

4) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา 
4.1  พิธีตักบาตรและถวายเทียนพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2553        
       (ระดับความพึงพอใจ 4.72) 
4.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวฒันธรรมจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการ

ทําบุญถวายวัด วันที่ 8 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 
4.7) 

5) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุดรธานี 
5.1 การประกวดเลํานิทานพื้นบ๎านภาคอีสานประกอบลีลา วันที่ 3 

กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.09) 
5.2 โครงการสืบสานมรดกภูมิปญัญาท๎องถิ่นเมืองอุดร (การเขียนลาย

หม๎อบ๎านเชียง)  วันที่ 5 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 
4.23) 

6) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี 
7.1  ถวายเทียนพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 

2. ศวน. จันทบุรี 
- โครงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
3. ศวน. นครศรีธรรมราช 
- ถวายเทียนและปัจจัยทําบุญวัน

เข๎าพรรษา/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ิน
การรํามโนราห์ 

4. ศวน. ยะลา 
- พิธีตักบาตรและถวายเทยีนพรรษา 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ประกอบการทําบุญถวายวัด 

5.  ศวน. อุดรธานี 
- การประกวดเลํานิทานพื้นบ๎าน

ภาคอีสานประกอบลีลา 
-  โครงการสืบสานมรดกภูมิปญัญา

ท๎องถิ่นเมืองอุดร (การเขียนลาย
หม๎อบ๎านเชียง) 

6.  ศวน. อุบลราชธาน ี
- ถวายเทียนพรรษา วันที่ 20 

กรกฎาคม 2553   
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/จันทบุรี.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/จันทบุรี.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/ยะลา/ส่งเสริมศิลปะ/ถวายเทียน.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุดรธานี/เล่านิทานพื้นบ้าน.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุดรธานี/เล่านิทานพื้นบ้าน.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุบล1.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-2(7)/อุบล1.pdf
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3.  มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการ
ด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตํอสาธารณชน  

มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน ดังนี้ 
1. การจัดทําเว็บไซต์ แหลํงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อเผยแพรํผลงาน

การจัดโครงการด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บทความด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ขําวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม 

2. การผลิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จัดรายการ Webcasting STOU 

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
- วันที่ 26 สิงหาคม 2553 
- วันที่ 30 กันยายน 2553 

3. การเผยแพรํทางสื่อสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วาไรตี้สุดสัปดาห์ ขําว มสธ. 
4. การเผยแพรํทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 www.youtube.com 
5. การเผยแพรํทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ชํองทรู วิชั่น ชํองวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

DLTV 8 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (1)  
Website แหลํงเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (2) 
- ตารางการออกอากาศ 
- รายการสารพันยามบําย 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (3)  
- วาไรตี้สุดสัปดาห์ 
- ขําว มสธ. 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (4)  
http://www.youtube.com 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/KPI6_1/ตารางการออกอากาศ.pdf
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-3(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-3(4).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_6_1/6_1-3(5).docx
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4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1- 2  

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในโครงการและกิจกรรม
ด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง โดยนําผลการประเมินและ
ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากการจัดโครงการและกิจกรรมมาวางแผนการดําเนินงานในการ
จัดครั้งตํอไป เชํน 
1. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง มีการนําข๎อเสนอแนะจากการจัดงานปี 2552 มา

ปรับปรุงการจัดงานปี 2553 ดังนี้ 
-  จัดที่นั่งเพิ่มเป็น 400 ที่นั่ง 
-  เปิดโอกาสให๎ นศ. มสธ. มีสํวนรํวมในกิจกรรมการประกวด 
-  จัดจ๎างเอกชนในการจัดเชําเวทีพร๎อมอุปกรณ์ตํางๆ และเพิ่มเติมการประดับ

ตกแตํงไฟ ซึ่งทําให๎พื้นที่มีแสงไฟฟ้าสวํางมากขึ้น 
2. โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํ มีการนําข๎อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม วันที่ 26 

กรกฎาคม 2552 มาปรับปรุงการจัดงานวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ดังนี้ 
- มีการประชุมและกําหนดเวลาแตํละฐานให๎เหมาะสม รวมทั้งการนําวิทยุสื่อสาร

มาใช๎ เพื่อการบริหารจัดการเวลา 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (1)  
- รายละเอียดการนําผลประเมินไป

ปรับปรุง 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-5(1)
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/6_1-5(1)
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6.  มีการกําหนดหรือสร๎างมาตรฐาน
คุณภาพด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ  

- - 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม **  (สมศ. 10) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

มีนโยบายและแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด๎านศิลปวัฒนธรรม และมีการถํายทอดลงสูํ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม/ 
โครงการและผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ อยํางเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อดําเนินการตามกิจกรรม/ โครงการตําง ๆ เรียบร๎อย
แล๎ว จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในรอบปีถัดไป
ให๎ดีขึ้น 
 

มสธ. / สศต. 6.1.1-1 (1)  
แผนแมํบทการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. 6.1.1-1 (2)  
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) 
สู่แผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจ าป ี
ของ มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 
 

 
 

6_1_1-1(1).pdf
../KPI_6_1/6_1-1(2).pdf
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80  

จากแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552-2556) ได๎ถูกถํายทอดมาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 จํานวน 24 โครงการ สามารถดําเนินการได๎แล๎วเสร็จ จํานวน 20 โครงการ  
คิดเป็นร๎อยละ 83 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1. โครงการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  / 
2. โครงการจัดทําสวนบัว  / 
3. โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า นิ ท ร ร ศ ก า ร

การศึกษาทางไกลและหอประวัติ
มหาวิทยาลัย 

 / 

4. โครงการอุทยานดนตรี /  
5. โ ค ร ง ก า ร ถ ว า ย ผ๎ า พ ร ะ ก ฐิ น

พระราชทาน 
/  

6. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง /  
7. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ /  
8. โครงการทอดผ๎าป่า /  
9. โครงการทําบุญตักบาตร ฟังธรรม 

ในวันสําคัญทางศาสนา 
/  

 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (1) 
โครงการอุทยานดนตรี อ้างถึง
เอกสารมสธ. / สศต. 6.1- 2 (2) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (2) 
โครงการถวายผ๎าพระกฐิน
พระราชทาน 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (3) 
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง อ้าง
ถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (4) 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (5) 
โครงการทอดผ๎าป่าการศึกษา 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (6) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (2)  

 
 
 

 

6_1_1-2(2)
6_1_1-2(4).pdf
6_1_1-2(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
10. โ ค ร ง ก า ร สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม นักศึกษา บุคลากร 
/  

11. โครงการสร๎างคํานิยมหลัก มสธ.  / 
12. โครงการสัมมนาด๎านทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
/  

13. โครงการสร๎างเครือขํายศิลปวัฒน-
ธรรม 

/  

14. โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒน-
ธรรม 

/  

15. โครงการปราชญ์ชาวบ๎ าน  พบ
นักศึกษา มสธ. (ถํายทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น) 

/  

16. การผลิตปรับปรุงชุดวิชาที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

/  

17. การจัดทําเว็บไซต์การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

/  

 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (7) 
โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษา บุคลากร 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (8) 
โครงการสัมมนาด๎านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (9) 
โครงการสร๎างเครือขําย
ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (10) 
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (11) 
โครงการปราชญ์ชาวบ๎านพบนักศึกษา 
มสธ. (ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น) 

 

 

file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%20%206.1.1-2%20(7)%20%20โครงการส่งเสริมคุณธรรม%20จริยธรรม%20นักศึกษา%20บุคลากร
file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%20%206.1.1-2%20(8)%20โครงการสัมมนาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม%20ภูมิปัญญาท้องถิ่น
file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%20%206.1.1-2%20(9)%20โครงการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%206.1.1-2%20(10)%20โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%20%206.1.1-2%20(12)%20โครงการปราชญ์ชาวบ้าน%20พบนักศึกษา%20มสธ
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
18. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

และโทรทัศน์ด๎านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

/  

19. โครงการนาฏศิลป์ศู นย์ เ รี ยนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

/  

20. โครงการถวายความรูแ๎ดํพระสงฆ์ /  
21. โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย /  
22. โครงการด๎านนนทบุรีศึกษา /  
23. โครงการสุโขทัยศึกษา /  
24. โครงการจัดทําแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์

ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
/  

 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (12) 
สรุปผลประชุมสภาวิชาการ มสธ. 
คร้ังที่ 5/2554 วนัพฤหสับดีที่ 10 
มีนาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 5.7 
เรื่องขออนุมัติแตํงตั้งคณะกรรมการ
กลุํมปรับปรุงชุดวชิา 12409 
ประสบการณ์ไทยคดี ศึกษา  
หน๎า 16 – 17 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (13) 
โครงการจัดทําเว็บไซต์การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (14) 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ด๎านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (15) 
โครงการนาฏศิลป์ศูนยเ์รียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

 

file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%206.1.1-2%20(12)%20การปรับปรุงชุดวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_e_training.html
file:///E:/6.1.1/KPI%206.1.1/KPI%20%206.1.1-2%20(16)%20นาฏศิลป์
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

 มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (16) 
โครงการถวายความรู๎แดํพระสงฆ์ 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (17) 
โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (18) 
- โครงการด๎านนนทบุรีศึกษา 
- เว็บไซด์เผยแพร่ นนทบุรีศึกษา

(http://library.stou.ac.th/n
onthaburi-studies) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (19) 
โครงการสุโขทัยศึกษา 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (20) 
โครงการจัดทําแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์
ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

6_1_1-2(1)/โครงการถวายความรู้แแก่พระสงฆ์/รายการธรรมะ54.doc
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_54/health.asp#thai
6_1_1-2(18).docx
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://www.stou.ac.th/Schools/sla/SUKHOTHAI/SUKHOTHAI.HTM
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการดําเนินงานสม่ํ า เสมออยําง
ตํอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 
โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ / กิจกรรม กิจกรรมดังกลําว
เปิดโอกาสให๎ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได๎เข๎ามา
มีสํวนรํวมอยํางสม่ําเสมอ 

มสธ. / สศต. 6.1.1-3 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1.1-2  

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎าง
คุณคําตํอสังคม 

    มหาวิทยาลัยดําเนนิงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
สํงเสริมและพฒันาสิ่งทีด่ีงาม ความมีสุนทรีย์และวฒันธรรมที่พงึประสงค์ กํอใหเ๎กิด
จิตสํานึก ความเชื่อม่ันในการดํารงค์ชีวิตอยํางมีความสุขและมีคุณคําทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชนและสงัคม  
 
 

มสธ. / สศต. 6.1.1-4 (1)  
รายงานสรปุประโยชน์และคุณคําตํอสังคม
ของโครงการ/ กิจกรรม ด๎านการทํานบุํารุง
ศิลปและวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย-
สุโขทยัธรรมาธิราช ประจําปี 2553  

มสธ.  6.1.1-4 (2)  
สัมภาษณค์ณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา  

5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและหรือ
นานาชาติ 

 

สํานักการศึกษาตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได๎รับการยกยํองวําเป็น
หนํวยงานที่ทําคุณประโยชน์ด๎านศิลปวฒันธรรมประจําปี  2553  จากสถาบันวิจัย
วัฒนธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลัยบูรพา  สํานักจะเข๎ารํวมพิธีประกาศเกียรติคุณและ
รับโลเํกียรติยศ “ทับทิมสยาม” ในวันพุธที่ 13  กรกฎาคม  2554  ณ ห๎องเทา-ทอง 1 
โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนหาดบางแสน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มสธ. / สศต. 6.1.1-5 (1)   
- หนังสือที่ ศธ 6629/057 ลว.28 มิ.ย.

2554 เรื่อง ขอเชิญเข๎ารํวมงาน
ประกาศเกียรติคุณผู๎ทําคุณประโยชน์
ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2553 
และรับมอบโลํรางวัลเกียรติยศ 
“ทับทิมสยาม” 

- วาไรตี้สุดสัปดาห์ 

 

6_1_1-2(1)
6_1_1-4(1).doc
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(1).pdf
6_1_1-5(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม **  (สมศ. 11)  
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบัน

ที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรโดยคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมไทย ในการดําเนินการ
ในรอบปีที่ผํานมา มหาวิทยาลัยได๎สร๎างการมีสํวนรํวมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่
กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี ดังนี้      

1. เปิดโอกาสให๎บุคคลากรของหนํวยงานตําง ๆ ในมหาวิทยาลัยได๎มีสํวนรํวมในการ
กําหนดทิศทางของแผนแมํบทแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2552-2556) ซึ่งเป็นแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อ
รองรับพันธกิจหลักด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

2. เปิดโอกาสให๎คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ 

มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (1)  
โครงการสัมมนาแผนแมํบทแผน
แมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ. 2552 - 2556) ที่จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2553  

มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (2)  
ตัวอยํางโครงการ/ กิจกรรมทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให๎
บุคลากรในสถาบันมีสํวนรํวม    
- กิจกรรมโครงการ “ทําบุญ ตัก

บาตร ฟังธรรม: วันมาฆบูชา” 
- กิจกรรมโครงการ “ทําบุญ ตัก

บาตร ฟังธรรม: วันวิสาขบูชา” 
- กิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติ

ธรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร 
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2. อาคารสถานที่  สะอาด และตกแตํง
อยํางมีคุณคําทางสุนทรีย์ 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการดูแลอาคารสถานที่ให๎
สะอาด อีกทั้งสร๎างคุณคําความงดงามของวัฒนธรรม กํอให๎เกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา ไมํวําจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม อาทิ  

1. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นแหลํงการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน สร๎างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2530  

2. อาคารศาลาพุํมข๎าวบิณฑ์ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์จาก
สถาปัตยกรรมสุโขทัย มียอดเป็นพุํมบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย 
ตั้งอยูํกลางสระน้ํา (ตระพังเขียว-ทอง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ 
สุวรรณคีรี ศิลปินแหํงชาติ เป็นผู๎ออกแบบ ภายในอาคารมีพื้นที่ใช๎สอย จํานวน 
3 ชั้นสําหรับใช๎เป็นหอประวัติ มีห๎องรับรองและบริเวณประดิษฐานรูปปั้นและ
สิ่งสําคัญของมหาวิทยาลัย 

3. มีการนําอักษรสมัยสุโขทัย มีข๎อความวํา “สุโขทัยธรรมาธิราช” มาประดับไว๎
บนผนังอาคารด๎านบน อาคารบริการ 1 ซึ่งอยูํบริเวณสํวนหน๎ามหาวิทยาลัย 
ประชาชนโดยทั่วไป ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได๎งําย 

มสธ. / สศต. 6.1.2-2 (1) 
ภาพอุทยานการศึกษารัชมังคลา 
ภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.1.2-2 (2) 
ภาพอักษรสมัยสุโขทัยบนผนังอาคาร
บริการ 1 
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3. ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม
ตามธรรมชาติ  และเป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให๎งานอาคารสถานที่ดูแลปรับแตํงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ให๎สวยงาม รํมรื่น เน๎นความสอดคล๎อง กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานการศึกษาให๎มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

มสธ./สศต. 6.1.2-3 (1) 
      คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
      ดําเนินการโครงการอุทยาน 
      การศึกษารัชมังคลาภิเษก 
มสธ./สศต. 6.1.2-3 (2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภเิษก 
- คร้ังที่ 1/2553 วนัที่ 9 ธ.ค. 2553  
- คร้ังที่ 2/2553 วนัที่ 29 ธ.ค. 2553 

4. มีพื้ นที่ ท า ง วัฒนธรรมที่ เ อื้ อ และ
สํงเสริมตํอการจัดกิจกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมอยํางสม่ําเสมอ  

มหาวิทยาลัยได๎จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลายแหํง และมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ อาทิ หอพระพุทธ
มิ่งมงคลธรรมสถาน ลานปาริชาติ นิทรรศการถาวรศาลาพุํมข๎าวบิณฑ์  นิทรรศการ
ถาวรในอาคารตรีศรโดยมีการจัดกิจกรรมอยํางสม่ําเสมอ อาทิ 

1. มีการจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ําหน๎าอาคารวิทยทัศน์เป็นประจําทุก
ปี โดยปี2553 มีหนํวยงานเครือขํายภายนอกรํวมเป็นเจ๎าภาพจัดงานจํานวน10 
หนํวยงาน 

2. มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ณ หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรม
สถาน อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

มสธ./สศต. 6.1.2-4 (1) 
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรมด๎าน 
การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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5. ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรและ
นักศึกษาไมํต่ํากวํา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มีการประเมินระดับความพึงพอใจตํอกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยมี
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไป เข๎ามามีสํวนรํวม เชํน  

1. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย
กระทง ที่ มสธ.” ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระน้ําหน๎า
อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระดับความพึงพอใจ  4.02) 

2. โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํถักทอสายใยด๎วยศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่  1 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณอุทยานการศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชั้น 2 
อาคารตรีศร  มสธ. (ระดับความพึงพอใจ 4.42) 

3. โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขํายรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง 
ภาคใต๎ จํานวน 45 รูป (2 ครั้ง) วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2554 (ระดับความพึง
พอใจ 4.27) 

มสธ. / สศต. 6.1.2- 5 (1) 
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง 
“ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
ลอยกระทง ที่ มสธ.” 

มสธ. / สศต. 6.1.2-5 (2) 
โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํถักทอ
สายใยด๎วยศิลปวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

มสธ. / สศต. 6.1.2-5 (3) 
โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขําย
รายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง 
ภาคใต ๎
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
2 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
3 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
4 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
5 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ๎วน   

ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบตัิ
หน๎าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ๎วน โดยบริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลและใช๎
ศักยภาพภาวะผูน๎ําที่มีอยูํ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของสาขาวิชาฯ เชนํ 

- หลักนิติธรรม ได๎แกํ การบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อยํางเครํงครัด และยึดประโยชน์สํวนรวมเป็นสําคัญ 

- หลักความโปร่งใส ได๎แกํ มีการเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแกํบุคลากรและผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียอยํางตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เชํน การเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร
ตํางๆ ผํานทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย ได๎แก ํ

1. การเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553  
2. การเปิดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

ประจําปีงบประมาณ 2553 
3. การเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
 

วท. 7.1-1 (1)  
คําสั่งแตํงตั้งประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท. 7.1-1 (2) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท. 7.1-1 (3) 
แผนปฏบิัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2553 

วท. 7.1-1 (4) 
คํารับรองการปฏิบัติราชการในระบบ 
e-Performance 

วท. 7.1-1 (5) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2552 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

Unit2/วท.7.1-1(1).pdf
Unit2/วท.7.1-1(2).doc
Unit2/วท.7.1-1(3).PDF
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/other/kpi_show.asp?u_code=24
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/html/qa/qasst2552.pdf
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1.  ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ๎วน  (ต่อ) 

- หลักความมีส่วนร่วม ได๎แก ํการเปิดโอกาสให๎บุคลากรในหนํวยงานมีสํวนรํวมในการ
ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา มีสํวนรํวมในคณะทํางานตํางๆ ของสาขาวิชา และมี
สํวนรํวมในการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

วท. 7.1-1 (6) 
รายงานการประชุมคณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาฯ 

วท. 7.1-1 (7) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานตํางๆ ของ
สาขาวิชาฯ 

2. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชามีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและถํายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข๎อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสาขาวิชา 

ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและถํายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ โดย
มอบหมายให๎คณาจารย์ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการดําเนินงานของสาขาวิชา โดยแตํงตั้ง
ให๎เป็นคณะทํางานด๎านตํางๆ ของสาขาวิชา และนําผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
ด๎านตํางๆ มาแจ๎งในที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชาให๎คณาจารย์ทุกคนได๎
รับทราบข๎อมูลขําวสารรํวมกัน เพื่อสร๎างความเข๎าใจและผลักดันให๎การปฏิบัติงานของ
สาขาวิชาบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว๎ 

นอกจากนี้ ยังได๎นําข๎อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งบันทึกอยูํในระบบ e-Performance มาใช๎ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และแจ๎งผลให๎คณาจารย์ทุกคนได๎รับทราบในที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา 
 

วท. 7.1-1 (1) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-1 (6) 

วท. 7.1-2 (2) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-1 (7) 

 

 

Unit2/วท.7.1-1(6).PDF
Unit2/7.1-1(7)
Unit2/วท.7.1-1(6).PDF
Unit2/7.1-1(7)
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3. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชามีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดํ า เนิน งานของ
สาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา  

ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชา มีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้ 
1. ติดตามความก๎าวหน๎าในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต/ปรับปรุง 

ชุดวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุกครั้ง 
2. บันทึกผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 เดือน และ 12 

เดือน ด๎วยระบบ e-Performance และแจ๎งรายงานผลการปฏิบัติงานให๎
คณาจารย์ทุกคนได๎รับทราบในที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา  

วท. 7.1-3 (1)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาฯ 

วท. 7.1-3 (2)  
รายงานผลการดําเนินงานตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6, 9 
และ 12 เดือน 

4. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาสนับสนุนให๎บุคลากรใน
สาขาวิชามีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการ ให๎อํานาจในการตัดสินใจแกํ
บุคลากรตามความเหมาะสม  

สาขาวิชาได๎กําหนดให๎มีการประชุมคณาจารย์เป็นประจําทุกเดือน เพื่อให๎
คณาจารย์นําเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข๎อมูลตํางๆ และนําข๎อสรุปจากการประชุม
เสนอตํอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-4 (1) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-3 (1) 

 

5. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาถํายทอดความรู๎และสํงเสริม
พัฒนาผู๎ รํวมงาน เพื่อให๎สามารถ
ทํ า ง านบร รลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง
สาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ  

ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาถํายทอดความรู๎และสํงเสริมพัฒนา
ผู๎รํวมงาน เพื่อให๎สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ 
ด๎วยการ 
1. แจ๎งมติที่ประชุมสภาวิชาการ มติที่ประชุมผู๎บริหารมหาวิทยาลัย และมติที่ประชุม 

กพอ.มสธ. ให๎คณาจารย์ทุกทํานได๎รับทราบในการประชุมคณาจารย์ที่จัดเป็น
ประจําทุกเดือน  

2. จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชา เพื่อรํวมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก๎ปัญหารํวมกัน 

วท. 7.1-5 (1) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-1 (6) 

วท. 7.1-5 (2) 
โครงการสัมมนาบุคลากรสาขาวิชา 
และรายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

 

 

Unit2/วท.7.1-3(1).PDF
Unit2/วท.7.1-3(2).docx
Unit2/วท.7.1-3(1).PDF
Unit2/วท.7.1-1(6).PDF
Unit2/วท.7.1-5(2).PDF
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6. ประธานและคณะกรรมการประจํา

ส าข าวิ ช าบ ริ ห า ร ง าน ด๎ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสีย  

ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาบริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 
10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในสาขาวิชาอยําง
ตํอเนื่อง โดยกําหนดให๎มีการประชุมคณาจารย์และคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
เป็นประจําอยํางน๎อยเดือนละ 1 คร้ัง 
2. หลักประสิทธิภาพ มีการสํงเสริมให๎คณาจารย์เข๎ารับการฝึกอบรมและรํวมกิจกรรม
ตํางๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให๎คณาจารย์ได๎รับการพัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง มีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของสาขาวิชา และบริหารจัดการภายใต๎แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
4. หลักภาระรรับผิดชอบ มีการจัดทํารายงานผลการใช๎จํายเงินงบประมาณประจําปี 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักความโปรํงใส มีการเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแกํบุคลากรและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียอยํางตรงไปตรงมา ผํานทางเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
6. หลักความมีสํวนรํวม มีการเปิดโอกาสให๎บุคลากรในหนํวยงานมีสํวนรํวมในการประชุม
คณาจารย์ประจําสาขาวิชา มีสํวนรํวมในคณะทํางานตํางๆ ของสาขาวิชา และมีสํวนรํวม
ในการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจให๎คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
คณะทํางานด๎านตํางๆ ของสาขาวิชา ทําหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
 
วท. 7.1-6 (1) 

อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-3 (1) 
 
วท. 7.1-6 (2) 

รายงานการเข๎ารับการฝึกอบรมและ
รํวมกิจกรรมตํางๆ  

วท. 7.1-6 (3) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-1 (4) 

 
วท. 7.1-6 (4) 

รายงานผลการใช๎จํายงบประมาณ 
 
วท. 7.1-6 (5) 

เว็บไซต์สาขาวิชาฯ 
วท. 7.1-6 (6) 

อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-1 (6) 
 
วท. 7.1-6 (7) 

อํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 

 

Unit2/วท.7.1-3(1).PDF
Unit2/วท.7.1-6(2).doc
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/other/kpi_show.asp?u_code=24
Unit2/bug-B53.xls
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/home/
Unit2/วท.7.1-1(6).PDF
Unit2/วท.7.1-6(7).PDF
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6. ประธานและคณะกรรมการประจํา
ส าข าวิ ช าบ ริ ห า ร ง าน ด๎ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสีย (ต่อ) 

8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข๎อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ อยํางเครํงครัด และยึดประโยชน์สํวนรวมเป็นสําคัญ 
9. หลักความเสมอภาค มีการเปิดโอกาสให๎คณาจารย์ในสาขาวิชาได๎รํวมกันเสนอชื่อผู๎ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนํงตํางๆ  บุคลากรทุกคนและคณาจารย์มีสิทธิ์เข๎า
รํวมโครงการสัมมนาสาขาวิชา 
10. หลักมุํงเนน๎ฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให๎บุคลากรและคณาจารย์ในสาขาวิชาสามารถ
แสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติรํวมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุม
ตํางๆ ในการประชุมทุกคณะของสาขาวิชาฯ 

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
บริ ห าร ง านของสาขาวิ ช า  แล ะ
ผู๎บริหารสาขาวิชานําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยํางเป็น
รูปธรรม  

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสาขาวิชา โดยกําหนดให๎สาขาวิชา
บันทึกผลการปฏิบัติราชการในระบบ e-Performance และมีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ตํออธิการบดีและรองอธกิารบดีที่กํากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 
เดือน  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎นําผลการประเมินและนําข๎อเสนอแนะที่
เกี่ยวข๎องไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของสาขาวิชา ดังนี้ 
1. จัดทําโครงการวิจัยประเมินชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 
2. ติดตามการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาอยํางเข๎มงวด โดยสํงบันทึกติดตามโดยตรงไปที่

ประธานคณะกรรมการกลุํมผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
 

วท. 7.1-7 (1) 
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.1-3 (2) 

วท. 7.1-7 (2)  
รายงานการวิจัยประเมินชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 

วท. 7.1-7 (3) 
บันทึกติดตามผลและให๎แจ๎งปัญหา
อุปสรรคในการผลิต/ปรับปรุงชดุวิชา 

 
 

Unit2/วท.7.1-7(2).PDF
Unit2/วท.7.1-7(3).PDF
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู๎และ
เป้าหมายของการจัดการความรู๎ที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการ
ผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย 

คณะกรรมการจัดการความรู๎ของสาขาวิชามีการกําหนดประเด็นความรู๎และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาและแผนพัฒนาสาขา
สูํสากล ที่ครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย ดังนี้ 
1. กําหนดประเด็นความรู๎ ได๎แกํ  
- การจัดทําวารสารของสาขาวิชา เป็นการจัดทําวารสารด๎านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
บัณฑิตของสาขาวิชา  
2. กําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู๎ คิอ มีเพื่อจัดทําวารสารของสาขาวิชา 
และเพื่อให๎เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพรํความรู๎ผํานกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ที่สาขากําหนดไว๎สําหรับบุคลากรของสาขาที่ได๎รับทุนไปการศึกษาดูงาน /
อบรม/สัมมนา/รํวมประชุมทางวิชาการ 

วท. 7.2-1 (1) 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู๎ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553 – 2557) 

วท. 7.2-1 (2) 
แผนการจัดการความรู๎ ประจําปี
งบประมาณ 2553 

วท. 7.2-1 (3) 
รายงานผลการดําเนินงานจัดการ
ความรู๎ประจําปีงบประมาณ 2553 
รอบ 12 เดือน  

2.  กําหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิต
บัณฑิตและด๎านการวิจัยอยํางชัดเจน
ตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 

กําหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิตบัณฑิตและ
ด๎านการวิจัยอยํางชัดเจนตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 คือ คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา โดยในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง “ประสบการณ์
การจัดทําวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัย” โดย รศ. ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553  มีบุคลากรกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมกิจกรรมดังนี้ 
คณาจารย์ 15 คน และบุคลากรหนํวยเลขานุการกิจ 2 คน 

วท. 7.2-2 (1) 
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

วท. 7.2-2 (2) 
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎

 
 

Unit2/วท.7.2-1(1).doc
Unit2/วท.7.2-1(2).doc
Unit2/วท.7.2-1(3).doc
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
Unit2/วท.7.2-2(2).jpg
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค๎นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู๎ที่
กําหนดในข๎อ 1 และเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเป้าหมายที่กําหนด 

มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎และทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง 
เพื่อค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 และเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเป้าหมายที่กําหนด โดยจัดกิจกรรมแบํงปันความรู๎ เรื่อง “ประสบการณ์
การจัดทําวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช” โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ทําให๎คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ 
ได๎แนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในการเริ่มต๎นจัดทําวารสารฉบับแรกของ
สาขาวิชาฯ 

วท. 7.2-3 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร วท. 7.2-2 (1) 

วท. 7.2-3 (2) 
อ๎างถึงเอกสาร วท. 7.2-2 (2) 

วท. 7.2-3 (3) 
รายงานสรุปผลที่ได๎จากกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรียนรู ๎

4.  มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็น
ความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํใน
ตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมา
เ ป็ น ล าย ลั ก ษณ์ อั กษ ร  ( explicit 
knowledge) 

มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎เกี่ยวกับการจัดทําวารสารของสาขาวิชา ซึ่ง
คณาจารย์ได๎รํวมกันสังเคราะห์และเลือกบางประเด็นมาสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
สาขาวิชาสามารถนําไปใช๎ปฏิบัติได๎จริงในระยะเริ่มแรก โดยจัดเก็บอยํางเป็นระบบและ
เผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อยํางไรก็ตาม คณะกรรมการประจําสาขาวิชามีมติให๎ชะลอการจัดทําวารสารของ
สาขาวิชาฯ ออกไปกํอน เนื่องจากคณาจารย์ยังไมํพร๎อม กอปรกับสาขาวิชายังไมํมี
บัณฑิตในระดับปริญญาโท 

วท. 7.2-4 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร วท. 7.2-3 (3) 

วท. 7.2-4 (2) 
เว็บไซต์กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู๎
ของสาขาวิชา 

วท. 7.2-4 (3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 12/2553 
วันที่ 14 ก.ค.2553 วาระที่ 5.4 
 

 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
Unit2/วท.7.2-2(2).jpg
Unit2/วท.7.2-3(3).jpg
Unit2/วท.7.2-3(3).jpg
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html
Unit2/วท.7.2-4(3).PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการ
ความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผํานมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ไมํมีผลการดําเนินงาน ไมํมีเอกสารอ๎างอิง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 4.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 4 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ **  (สกอ. 7.3, ก.พ.ร. 14.1 และ ก.พ.ร. 14.2) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในการประชุมครั้งที่ 
2/2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  มีมติเห็นพ๎องให๎เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนระบบสารสนเทศ โดยให๎มีองค์ประกอบและรายนามคณะกรรมการตาม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยอนุโลม เพื่อจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่เน๎นการบริหารและการตัดสินใจ โดย
เลือกเน๎นหรือลงทุนในด๎านการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ตอบสนองยุทธ์
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ด๎านไอซีที ( ICT) 
ของมหาวิทยาลัย ภายใต๎แผนระบบสารสนเทศ ได๎มีการจัดลําดับความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทนุโดยเกณฑ์
พึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิต ิ

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS 
4. ระบบสารสนเทศ : ระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช e-Performance 
5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

มสธ. / สค. 7.3-1 (1)  
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มสธ. / สค. 7.3-1 (2)  
แผนระบบสารสนเทศ 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-1(1).doc
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-1(2).doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ดังนี้   
1. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  
1.1  การจัดจ๎างที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ

งานบริการการศึกษา ผลการดําเนินงาน  ดังนี้  
1.1.1 ที่ปรึกษาได๎ดํา เนินการพัฒนาระบบงานยํอยทั้ ง 8 ระบบ

เรียบร๎อยและตรวจรับงาน เรียบร๎อยแล๎ว 

1.1.2 ได๎ดําเนินการทดสอบคูํขนานในระดับบัณฑิตศึกษาของระบบรับ
สมัคร ตั้งแตํวันที่ 19 มกราคม 2554 และจะดําเนินการระบบ
ลงทะเบียนเรียน ในเดือนเมษายน 2554 สําหรับระดับปริญญา
ตรี อยูํระหวํางการเตรียมข๎อมูล และจะเริ่มใช๎งานคูํขนานระบบ
รับสมัครในเดือนเมษายน 2554 

1.1.3 ที่ปรึกษาได๎จัดสํงรายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษาครั้งที่ 1-2 เดือนมกราคม และ
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 

มสธ. / สค. 7.3-2 (1)  
TOR โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (2)  
รายงานการประชุมคณกรรมการ
ติดตามการใช๎ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนนักศึกษา  
คร้ังที่ 11/2554 -15/2554 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (3)  
รายงานผลการประเมินระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บรกิารการศึกษา เดือนมกราคม 
2554 และกุมภาพันธ์ 2554 

มสธ. / สค. 7.3-2 (4)  
ตัวอยํางเอกสารการปรับปรุง 
Change Request 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-2(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-2(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-2(4).pdf
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2.  มีระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน  โดยอยํ า งน๎ อยต๎ อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใช๎ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ (ต่อ)  

1.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
1.2.1 สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนฯ  ตามเอกสารการปรับปรุง (Change Request) จาก
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย (แนบตัวอยําง Change Request 
บางตัวอยํางเทํานั้น) 

1.2.2 สํานักคอมพิวเตอร์จัดซึ้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา  

1.3 การทํางานคูํขนานของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษาตามแผนการดําเนินโครงการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 

1.3.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ได๎ดําเนินการทํางานคูํขนานของระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้  
(1) สํวนที่ดําเนินการทํางานคูํขนาน เรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ ระบบ

ลงทะเบียนเรียน ระบบการจัดสํงเอกสารการสอน สํวนของ
การจัดสํงเอกสารการสอนและการจัดสํงเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา  
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

(2) สํวนที่อยูํระหวํางดําเนินการทํางานคูํขนาน ได๎แกํ ระบบ
จัดสัมนาเสริม สัมมนาเข๎มและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา เฉพาะสํวนของกิจกรรมสัมมนาเสริม 
กิ จกรรมสัมมนาเข๎มชุดวิ ชา  กิจกรรมสัมมนาเข๎ ม
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมสัมมนาเข๎มดุษฎีนิพนธ์ กิจกรรม
สัมมนาเข๎มค๎นคว๎าอิสระ 

 

2.  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการจ๎างที่
ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช๎
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ เกี่ยวกับงบประมาณ  พัสดุ การเงินและการ
บัญชี โดยโปรแกรมที่พัฒนาจะสามารถชํวยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ที่มุํงเน๎นการวัดผลสําเร็จของงาน การเชื่อมโยงของการบริหารจัดการทรัพยากรที่
ใช๎เพื่อให๎ได๎ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่กําหนดไว๎ สะท๎อน
ให๎เห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีได๎มีมาตรฐานสอดคล๎องกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร๎อมทั้งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให๎
สอดคล๎องกับภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

มสธ. 7.3-2 (5) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OCS/3D_Accounting/3D_Ac
counting/Site3D/History.aspx 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพ์ึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 
มิติ 

 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได๎ใช๎ระบบดังกลําว ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2553  เพื่อ
ทดสอบระบบและเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางระบบ 3 มิติกับระบบต๎นทุนผลผลิตและ
มีการประชุม (Working Group) เพื่อติดตามความคืบหน๎าของโครงการเป็นระยะ 
และมีการจัดฝึกอบรมการใช๎ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์พึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิติ ให๎แกํผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย และได๎
รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการฯ ให๎มหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงานเป็น
ระยะ 

มสธ. 7.3-2 (6)  
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการ
พัฒนา ระบบงบประมาณ พัสด ุ
การเงิน และบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจํายลักษณะ 3 มิติ  เดือน 
กุมภาพันธ์ 2554  
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/OCS/3D_Accounting/3D
_Accounting/Site3D/3d/54/025
4.pdf 

3.   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS มหาวิทยาลัยจัดจ๎างที่
ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได๎ปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล STOU QMIS  
ได๎แกํ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(sarcard)   และจัดทําคูํมือการใช๎ระบบ (sarcard) ให๎แกํผู๎ใช๎ระบบ 

 

มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (7)   
URL คูํมือการใช๎ระบบสารสนเทศการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง sarcard  (Intranet)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/QAChannel/word/kpi53/m
anual%20and%20papers/sarcard
_manual.pdf 

มสธ. /ศปศ. 7.3-2 (8)   
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คุณภาพ STOU QMIS 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.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
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

4. ระบบสารสนเทศ : ระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช (e-Performance) ระบบฐานข๎อมูล e-Performance เป็นฐานข๎อมูล
ที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยให๎ทุกหนํวยงานรายงานความก๎าวหน๎าผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ  6 ,9 และ 12 เดือน       

มสธ. / กผ. 7.3-2 (9) 
http://172.20.2.167:8080/ePerfo
rmance/ 

5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eservice.stou.ac.th)  เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบงานตํางๆ  ดังนี้ 
5.1  ระบบฐานข๎อมูลด๎านการจัดการการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลัย           

สําหรับผูบ๎ริหารมหาวิทยาลัย ได๎แกํ 
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
- ที่ประชุมผู๎บรหิารของมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภาวิชาการ  
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
- ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (10) 
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (11)   
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (12) 
https://mail.stou.ac.th/owa/aut
h/logon.aspx?replaceCurrent=1
&url=https%3a%2f%2fmail.stou
.ac.th%2fowa%2f 

มสธ. / สค. 7.3-2 (13) 
http://eservice.stou.ac.th/sapa/ 

 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
http://eservice.stou.ac.th/sapa/
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

5.2  ฐานข๎อมูล รายงาน/สรุปผลการประชุมของมหาวิทยาลัย  
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
- ที่ประชุมผู๎บรหิารของมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภาวิชาการ  
- ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (14) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
Edocument/Meetings/ 
University/mixuni.htm 

มสธ. / สค. 7.3-2 (15) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
Edocument/Meetings/ 
Administrators/mixb.htm 

มสธ. / สค. 7.3-2 (16) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/ 
index.html 

5.3 ฐานข๎อมูลด๎านการวิจัย  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหนํวยงานหลัก ใน
การรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงฐานข๎อมูลและบทคัดยํองานวิจัย ทั้งด๎าน
การศึกษาทางไกล และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   

มสธ. / สวพ. 7.3-2 (17) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
Ord/OrdOldPage/planeng/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (18) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
Ord/OrdOldPage/NewPage/ 

 

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/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/Administrators/mixb.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html
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/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

5.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (MIS)                     
โดยกองแผนงานควบคุมดูแล  ประกอบด๎วย 

           - สารสนเทศด๎านนักศึกษา  
           - สารสนเทศด๎านผู๎เรียน  
           - สารสนเทศด๎านหลักสูตร  
           - สารสนเทศด๎านคณาจารย์ และบุคลากร 
           - สารสนเทศด๎านชุดวชิา  
           - สารสนเทศด๎านงบประมาณและการเงิน 
           - สารสนเทศด๎านอาคารสถานที่   
           - สารสนเทศด๎านผู๎สําเร็จการศึกษา 
           - สารสนเทศด๎านวจิัย  
           - สารสนเทศครภุัณฑท์ี่สําคัญ 

มสธ. / กผ. 7.3-2 (19)  
http://172.20.14.131/stouqmis/ 
 
 

 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมายใหห๎นํวยงานที่รับผดิชอบระบบสารสนเทศ
ดํานินการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบตํางๆ   อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง สําหรับ
ในรอบปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
ดังนี ้  
1.  สํานักคอมพิวเตอร์  โดยฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดําเนนิการดังนี้ 

1.1 สํารวจความพึงพอใจการใช๎ระบบบริการสารสนเทศนักศึกษา 

มสธ. / สค. 7.3-3 (1)  
การสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปฯ 
http://www.stou.ac.th/webpoll/ 
index.asp 

 

http://172.20.14.131/stouqmis/
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศ  (ต่อ) 

1.2  สํารวจความพึงพอใจการใช๎ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 
2553  (http://eservice.stou.ac.th)   

 
 
 

มสธ. / สค. 7.3-3 (2)  
การสํารวจความพึงพอใจการใช๎งาน
ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 
(http://eservice.stou.ac.th)  

2.  ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  สํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับมหาวิทยาลัย (Sarcard)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Sarcard)   
เป็นระบบที่พัฒนาจากระบบฐานข๎อมูล STOU QMIS) 

มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (3) 
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
ผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดบัมหาวทิยาลยั (Sarcard) 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  

3.  กองแผนงาน ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ : ระบบคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  e-Performance 

 

มสธ. / กผ. 7.3-3 (4) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข๎อมูล e-Performance 

 

http://eservice.stou.ac.th/
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-3(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/7_3-3(4).pdf
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4. มี ก า รนํ า ผ ลก ารป ระ เ มิ น ค ว าม 
พึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได๎นําผลการประเมนิประสิทธภิาพและความ 
พึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุง ดังนี้ 
1. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการใช๎ระบบบริการสารสนเทศนักศึกษา 

เสนอตํอคณะทํางานบริหารสารสนเทศ ทางอินเทอร์เน็ต  

 
 
มสธ. / สค. 7.3-4 (1)  

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใช๎ระบบบริการสารสนเทศนักศึกษา 

2.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ ใช๎ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เสนอให๎ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์
พิจารณา เพื่อนําข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ  โดยแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  

มสธ. / สค. 7.3-4 (2)  
สรุปผลความพึงพอใจการใช๎งาน
ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 
(http://eservice.stou.ac.th)  

3.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย (Sarcard) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงระบบ Sarcard ให๎สามารถ
ตอบสนองการใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข๎อมูล e-Performance มาปรับเปลี่ยนหน๎าของเว็บเพจ ระบบ  
e-Performance  รูปแบบใหมํ 

มสธ. / สค. 7.3-4 (3)    
http://qmis.stou.ac.th/ 

มสธ. / กผ. 7.3-4(4) 
http://172.20.2.167:8080/ePerfo
rmance/ 

 
 

http://eservice.stou.ac.th/
http://qmis.stou.ac.th/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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5.  มีการสํงข๎อมูลผํานระบบเครือขําย
ของหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ๎ง
ตามที่กําหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการระบบ
ฐานข๎อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อดําเนินการบริหาร
จัดการระบบฐานข๎อมูล  (ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลอุดมศึกษา ด๎านนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)  โดยเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และจัดสํงข๎อมูลของ
มหาวิทยาลัยผํานระบบเครือขํายของ สกอ. ตามรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด   พร๎อมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ให๎แกํสํานักงาน ก.พ.ร. รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 

มสธ. / สค. 7.3-5 (1)  
เว็บไซต์ทีเ่ผยแพรํข๎อมูลตัวชีว้ัดที่ 14 
http://www.stou.ac.th/Sar/ 
index14_1.html  

มสธ. / สค. 7.3-5 (2)  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

มสธ. / สค. 7.3-5 (3)  
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเรจ็ของ 
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลอุดมศึกษา 
ด๎านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
และการเงินอุดมศึกษา และระบบ 
ฐานข๎อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

 

http://www.stou.ac.th/Sar/index14_1.html
http://www.stou.ac.th/Sar/index14_1.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/KPI%202553/SAR12_2553.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/report12_53/STOU12_53.pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการแตํ งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู๎ บ ริห ารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รํ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแตํงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง โดยมปีระธานสาขาวิชาและคณาจารย์ที่เปน็ตัวแทนจาก
หลักสูตรตํางๆ ของสาขาวิชารํวมเปน็คณะกรรมการ 

วท. 7.4-1 (1)  
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยําง
น๎อย 1 ด๎าน ตามบริบทของสถาบัน 
จากตัวอยํางตํอไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด๎านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได๎วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านการ
ปฏิบัติงาน ได๎แกํ ความเสี่ยงในการปรับปรุงหลักสูตร และความเสี่ยงในการผลิต/ปรับปรุง
ชุดวิชา 

วท. 7.4-2 (1)  
แผนบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดบัหนํวยงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(แบบ บสน.1) 

-  ความเสี่ยงด๎านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 

  

-  ความเสี่ยงด๎านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ 

  

 

Unit2/วท.7.4-1(1).pdf
Unit2/วท.7.4-6(1).xls
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-  ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน 
เชํน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลั กสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

  

-  ความเสี่ยงด๎านบุคลากรและความ
เสี่ยงด๎านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

  

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก   
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได๎จากการวิเคราะห์ในข๎อ 2 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได๎ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได๎
จากการวิเคราะห์ในข๎อ 2 

วท. 7.4-3 (1)  
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.4-2 (1) 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได๎จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

วท. 7.4-4 (1)  
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.4-2 (1) 

วท. 7.4-4 (2)  
รายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับสํวนงานยํอย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6, 9 
และ 12 เดือน  (แบบ บสน.2) 

 

Unit2/วท.7.4-2(1).xls
Unit2/วท.7.4-2(1).xls
Unit2/7.4-4(2)
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5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตํอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  โดยรายงานตํอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และหนํวยตรวจสอบ
ภายใน ในรอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 

วท. 7.4-5 (1)  
อ๎างอิงเอกสาร วท. 7.4-4 (2) 

วท. 7.4-5 (2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาฯ 

วท. 7.4-5 (3)  
บันทึกการจัดสํงรายงานการ
ปฏบิัติการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
 

6.  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช๎ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได๎นําผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชาไป
ใช๎ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วท. 7.4-6 (1)  
แผนบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดบัหนํวยงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 

Unit2/7.4-4(2)
Unit2/7.4-5(2)
Unit2/วท.7.4-5(3).tiff
Unit2/วท.7.4-6(1).xls
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย  5 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 6 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ** (สมศ. 13) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎คําคะแนนผลการประเมินผลผู๎บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตํงตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
คําคะแนนผลการประเมนิผลผูบ๎ริหาร  เทํากับ 4.5825 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กผ. 7.4.2 สรุปผลการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
ผลการประเมิน : 
 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 4.00 คะแนน 
 4.58 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 4.58 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 

../../KPI/KPI_7_4_2/KPI_7_4_2.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ **  (สกอ. 8.1 และ ก.พ.ร. 8) 
 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553)  
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล๎อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด๎านการเงินที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระยะ 5 ปี  ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2557 (Rolling Plan)  ซึ่งมีการวิเคราะห์ SWOT มีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการประมาณการรายรับ – 
รายจําย และการควบคุม กํากับและติดตาม โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณแผํนดิน
เงินนอกงบประมาณ  
 

มสธ.8.1-1 (1) 
แผนกลยุทธท์างการเงนิ     
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555 

มสธ.8.1-1 (2) 
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 
(Rolling Plan) 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level1/8_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level1/Rolling%20plan%2053-57/rolling%20plan53-57.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การ ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎  

ในการจัดสรรและการวางแผนการใช๎จํายเงิน มหาวิทยาลัยให๎ความสําคัญอยําง
สูงตํอประสทิธภิาพ ความโปรํงใส และการตรวจสอบได๎ ตามหลกัการของการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี โดยมหีนํวยงานสํานักงานอธิการบดีที่ประกอบด๎วย กองคลัง กอง
แผนงาน และกองพัสดุ ทํางานแบบบูรณาการ เพื่อให๎การจัดหา วางแผน และจัดสรร
การใช๎จํายให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธภิาพสูงสุด  
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน ดังนี้ 

1.1 มีการนําสินทรัพย์ไปหารายได๎เข๎ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการตํางๆ  ได๎แกํ การ
นําเงินรายได๎ไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคงคลัง เป็นต๎น รวมถึง การนําอาคาร ครุภัณฑ์ / 
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํไปหารายได๎ 

1.2 มีการประมาณการรายได๎ โดยประมาณการยอดนักศึกษาลํวงหน๎า เพื่อ
นํามาใช๎ในการจัดทําประมาณการรายได๎ และรายจํายงบประมาณประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการประมาณการรายได๎จากดอกผลจากกองทุนตํางๆ  เพื่อใช๎เป็นแหลํงใน
การจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินกองทุนประจําปี 

1.4 มีการจัดหาทรัพยากรด๎านการเงินที่เป็นรายได๎ผํานการบริหารงานใน
หนํวยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

 
 
 
 
 
มสธ.8.1-2 (1)  

นโยบายงบประมาณ ของ มสธ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ.8.1-2 (2)  
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 
3725 / 2552 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการนําเงิน
รายได๎ของมหาวิทยาลัยไปลงทนุหรือ
หาผลประโยชน ์

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/Budget_policy_ปี2553.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การ ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎
(ต่อ) 

2. มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด๎านการเงิน ดังนี้ 
2.1 มีหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจํายประจําปี โดยผํานความเห็นชอบ

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และเวียน
แจ๎งให๎หนํวยงานตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยได๎รับรู๎โดยทั่วกัน   

2.2 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เน๎นการใช๎กลยุทธ์โดยแยกภารกิจ
พื้นฐานงานประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตร์อยํางชัดเจน 

2.3 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เน๎นการใช๎กลยุทธ์แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

2.4 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เนน๎การใช๎กลยุทธ์แยกตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ประเดน็ยุทธศาสตร์อยํางชัดเจน 

2.5 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายจําแนกตามกองทุนตําง ๆ 
2.6 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคงคลัง 
2.7 มีการบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานบริการรูปแบบพิเศษที่เนน๎การ

ใช๎กลยุทธ์การพึ่งตนเอง  

มสธ. 8.1-2 (3)  
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ. 8.1-2 (4)  
มติคณะกรรมการนโยบายการเงนิและ
ทรัพย์สนิ  ครั้งที่  6/2552 เมื่อวนัที่ 21 
กรกฎาคม 2552 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. 8.1-2 (5)  
มติคณะกรรมการนโยบายการเงนิและ
ทรัพย์สนิ  ครั้งที่  7/2552 เมื่อวนัที่ 25 
สิงหาคม 2552 (วาระที่ 4.10) 

มสธ. 8.1-2 (6)  
มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2552 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. 8.1-2 (7)  
งบประมาณร่ายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2553 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/ 
budget2552/indexframe/stou_53v2.html 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/Copy%20of%20Guideline_for_budget_allocationปี2553.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(6).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/%0bbudget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/%0bbudget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/%0bbudget2552/indexframe/stou_53v2.html
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2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การ ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎
(ต่อ) 

3. มีแนวทางการวางแผนการใช๎เงินที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใสและตรวจสอบได๎ ดังนี้ 
3.1  ให๎หนํวยงานเจ๎าของงบประมาณจะต๎องมีการวางแผนการใช๎เงินให๎

สอดคล๎องกับผลผลิต และเป้าหมายทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎
เป็นรายไตรมาส  หากเป็นงบประมาณแผํนดินจะต๎องมีการรายงานผลการ
ใช๎จํายงบประมาณทุกเดือน ผํานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล (สงป.301) ของสํานักงบประมาณ และ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง หากเป็นงบประมาณรายจํายเงินรายได๎ จะต๎องมีการ
รายงานผลผํานระบบ e-Unit Budget ของกองแผนงาน  

3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎างงบลงทุนประจําปีงบประมาณเสนอ
ตํอมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน   

มสธ. 8.1-2 (8) 
เอกสารงบประมาณแผํนดนิ มสธ. 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Planning/ 
pl_2/budget2552/indexframe/ 
fbudget-2.htm 

มสธ. 8.1-2 (9) 
-แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช๎จําย 
 เงินงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2553 (ตามแบบสงป.301 และ 302) 
 (ไตรมาสที่ 4) 

มสธ. 8.1-2 (10) 
ระบบ e-Unit Budget 

มสธ. 8.1-2 (11) 
แผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ. 8.1-2 (12) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
ปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(9).pdf
http://172.20.2.119/stouplan/index.php
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(11).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level2/8_1-2(12).pdf
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3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล๎องกับ
แผนปฏิบัติการในแตํละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่สอดคล๎องกับแผนปฏบิัติราชการ
ประจําปีครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) พันธกิจด๎านการจัดการเรียนการสอน 
2) พันธกิจด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 3) พันธกิจด๎านการวิจัย 4) พันธกิจด๎าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม และ 5) พันธกิจด๎านการพัฒนาองค์กร  ซึ่งใน 
พันธกิจด๎านที่ 5 มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร๎างพื้นฐาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มสธ. 8.1-3 (1) 
แผนปฏบิัติราชการประจําปีของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(เฉพาะบทสรุปผูบ๎ริหาร) 

มสธ. 8.1-3 (2)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 
 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยําง
เป็นระบบ และรายงานตํ อสภา
สถาบันอยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง  

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ได๎แกํ  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบ
รายได๎และคําใช๎จํ าย รอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอผู๎บริหาร 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน (Audit Committee)  และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มสธ. 8.1-4 (1)  
รายงานการเงินรวม สําหรับงวด 6  
เดือน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2553 

มสธ. 8.1-4 (2)  
มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพยส์ิน คร้ังที่ 
1/2554 และ2/2554 (นัดพิเศษ) 
เรื่อง รายงานการเงินรวม ประจาํปี 
2553 (ยังไมํผํานการรับรองจาก
ผู๎สอบบัญชี) 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level3/8_1-3(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(2).pdf
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4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยําง
เป็นระบบ และรายงานตํ อสภา
สถาบันอยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง (ต่อ) 

 มสธ. 8.1-4 (3)  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 1 /2554 วนัที่ 26 
ม.ค.2554 (วาระที่ 4.5) 

มสธ. 8.1-4 (4)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ 
ผลงานฯ คร้ังที่ 2 /2554 วันที่ 21 
ก.พ.2554 (วาระที่ 5.1)     

มสธ. 8.1-4 (5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ 
ผลงานฯ คร้ังที่ 3 /2554 วันที่ 21 
มี.ค.2554 (วาระที่ 5.1)      

มสธ. 8.1-4 (6)  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3 /2554 วันที่ 25 มี.ค.2554 
(วาระที่ 7.1) 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level4/8_1-4(6).pdf
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5.  มีการนําข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการ
วิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอยํางตํอเนื่อง  

มีการนําข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์งบการเงินที่สํานักงานตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบและรับรองแล๎ว ประจําปี

งบประมาณ 2552 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
2. วิเคราะห์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2553  เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพย์สิน 
3. วิเคราะห์ข๎อมูลคําใช๎จํายที่ได๎จากการจัดทําบัญชีต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ประจําปี

งบประมาณ 2553 เพื่อนําไปใช๎ในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปี 2554 

มสธ. / กค. 8.1-5 (1)  
วิเคราะห์งบการเงิน ประจําปี 2552  

มสธ. / กค. 8.1-5 (2)  
รายงานวิเคราะห์งบการเงนิ ปี 2553  

มสธ. / กค. 8.1-5 (3)  
รายงานต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
ประจําปี 2553 รอบ 12 เดือน 

6.  มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน๎าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช๎เงินให๎ เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  

 

มหาวิทยาลัยมีหนํวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี  โดยปฏิบัติงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตํออธิการบดี   เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงาน  รวมทั้ง การสอบทาน
การปฏิบัติงานทั้งด๎านการเงิน  การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข๎อบังคับ  และการ
ดําเนินงานตําง ๆ  เพื่อให๎การใช๎จํายเงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   รวมทั้ง มีการติดตามผลการดําเนินการแก๎ไขตามข๎อตรวจพบ/
ข๎อเสนอแนะ   เพื่อนําเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทราบด๎วย    

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (1) 
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 917 /2552        
เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (2)   
รายงานผลการตรวจสอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (3)   
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ  
โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level5/8_1-5(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level5/8_1-5(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level5/8_1-5(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level6/8_1-6(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level6/8_1-6(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level6/8_1-6(3).pdf
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6.  มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน๎าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช๎เงินให๎ เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (ต่อ) 

 

มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
(Audit Committee)  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งมีหน๎าที่ดังนี้ 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และของ
อธิการบดี ทั้งในด๎านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ(Performance  
and  Management Audit) 

2.  ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
แกํสภามหาวิทยาลัย  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

3.  แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได๎ตาม
ความเหมาะสม 

4.  ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
นอกจากนี้ สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน ซึ่งเป็นหนํวยงานตรวจสอบจากภายนอก เข๎า

ดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (4)   
รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน รอบ 6 เดือน   
(1 ตุลาคม 2552–31 มีนาคม 2553)  

มสธ. / กค. 8.1-6 (5)  
หนังสือสํานักงานตรวจเงินแผํนดินเข๎า
ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2553 
 

7.  ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช๎เงินให๎เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข๎อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช๎ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ  

มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการใช๎เงินให๎เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข๎อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ ดังนี้  
1. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณประจําปี 
2. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแกํสังคม 
3. การวางแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4. การวางแผนด๎านการตรวจสอบภายใน 

มสธ. 8.1-7 (1) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 7 / 2553 วันที่ 27 สิงหาคม 
2553 

มสธ. 8.1-7 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 8 / 2553 วันที่ 24 กันยายน 
2553 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level6/8_1-6(4).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_8_1/level6/8_1-6(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level7/8_1-7(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level7/8_1-7(2).pdf
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7.  ผู๎บรหิารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช๎เงนิใหเ๎ปน็ไปตามเป้าหมาย และนํา
ข๎อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช๎ใน 

  การวางแผนและการตัดสินใจ  (ต่อ) 

 มสธ. 8.1-7 (3) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 

มสธ. / กผ. 8.1-7 (4) 
รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
แกํสังคม (เงินแผํนดิน) ครั้งที่ 
10/2553 ลว.24 ก.ย.2553 

มสธ. / ตสน. 8.1-7 (5) 
 การประเมนิความเสีย่งเพื่อการตรวจสอบ 
มสธ. / ตสน. 8.1-7 (6) 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 
2554 (อธิการบดีอนุมัติ ณ 30 
กันยายน 2553) 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level7/8_1-7(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level7/8_1-7%20(5)%20.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-53/QA53/Unit2/level7/8_1-7%20(6)%20.pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 6 ข๎อ 
 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสาขาวิชา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา  ทําหน๎าที่ในการวาง
นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีนําคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ของ
มหาวิทยาลัยมาใช๎เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา จํ านวน 9 
องค์ประกอบ 41 ตัวบํงชี้  

4. มีการกําหนดผู๎รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะทํางานเพื่อ
รับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของทุกหนํวยงานในทุกปีการศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 

วท. 9.1-1 (1)  
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 9.1-1 (2)  
คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีการศึกษา 2553 

วท. 9.1-1 (3)  
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

Unit2/วท.9.1-1(1).PDF
Unit2/STOU_QA_Manual53-Apr54.pdf
Unit2/วท.9.1-1(3).PDF
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1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสาขาวิชา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (ต่อ) 

 วท. 9.1-1 (4)  
รายงานการประเมินตนเอง ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําปีการศึกษา 2553 

วท. 9.1-1 (5)  
แผนยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา อ๎างอิงเอกสาร วท.9.1-1 
(4) หน๎า 9 

2. มีการกําหนดนโยบายและให๎ความ 
สํ าคัญ เ รื่ อ งการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู๎บริหารสูงสุดของ
สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎มีการประชุมคณาจารย์
ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพ
ศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วท. 9.1-2 (1)  
รายงานการประชุมคณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. มีการกําหนดตัวบํงชี้ เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของสาขาวิชา และมีผลการ
ดําเนินการตามตัวบํงชี้อัตลักษณ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมํมีการกําหนดตัวบํงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของสาขาวิชา 

ไม่มีเอกสารอ้างอิง 
 

 

Intro.doc
Unit1.doc
Unit2/วท.9.1-2(1).PDF
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4. มีการดําเนินงานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ๎วน 
ประกอบด๎วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตํอ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 

1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต๎อง เป็น
ปัจจุบัน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ.  

2. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอตํอ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี  

3. นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นแผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

4. มีการเผยแพรํรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผําน WebSite 
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท. 9.1-4 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร วท. 9.1-1 (4) 

วท. 9.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th/Schools/
sst/QC/ 

 

5. มีการนํ าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสํงผลให๎มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผน
กลยุทธ์ของสาขาวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2552 รวมทั้งข๎อเสนอแนะจากกรรมการฯ มาพัฒนากําหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหนํวยงานตนเอง  และสํงผลให๎มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทํา LOM (Learning Object 

Module) วันที่ 4 พ.ค.54 และ 1 มิ.ย.54 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการความรู๎ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. “โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เกํา” นําไปสูํการเรียนการสอน
ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

3. “โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของใช๎สํวนตัวเพื่อผู๎สูงวัย” นําไปสูํ
การเรียนการสอนชุดวิชา 97103 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

วท. 9.1-5 (1)  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ๎

วท. 9.1-5 (2)  
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
 

 

Intro.doc
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/QC/
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/QC/
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#10
http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/web-stac-sc/activity.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการนําข๎อมูลในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยไปใช๎สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎นําข๎อมูลในระบบสารสนเทศด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังจะเห็นได๎จากรายงานการประเมินตนเอง ใน
สํวนที่ 1 ซึ่งประกอบด๎วย ข๎อมูลบุคลากร ข๎อมูลนักศึกษา ข๎อมูลหลักสูตร และข๎อมูล
งบประมาณ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่จัดเก็บในชํวงเวลาเดียวกันของทุกปี ทําให๎ข๎อมูลของสาขาวิชา 
สอดคล๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   

นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดําเนินงานในลักษณะของการรวมบริการ ประสาน
ภารกิจ โครงสร๎างของสาขาวิชาตํางๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และเน๎นพันธกิจ
ด๎านการเรียนการสอนเป็นหลัก สํวนพันธกิจอื่นๆ อาทิ พันธกิจด๎านการวิจัย ด๎านการ
บริการวิชาการแกํสังคม และด๎านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีหนํวยงานสนับสนุนเป็นผู๎รับผิดชอบ ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องกําหนด
เจ๎าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบํงชี้ตํางๆ ที่สอดคล๎องกับพันธกิจของหนํวยงานนั้นๆ และ
เป็นผู๎รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบํงชี้ดังกลําว เพื่อให๎สาขาวิชานําไปใช๎ในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาให๎ครบถ๎วน ทั้ง 9 องค์ประกอบ 

ศปศ. 9.1-6 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/QAChannel/ 
default2.asp 

 

 

http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7. มีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
กา รป ร ะกั น คุณ ภ าพ กา ร ศึ ก ษ า 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู๎ใช๎บัณฑิต และ
ผู๎ใช๎บริการตามพันธกิจของสาขาวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเชิญตัวแทนศิษย์เกํา และ/หรือศิษย์ปัจจุบัน 
เข๎ารํวมกิจกรรมการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วท. 9.1-7 (1) 
รายชื่อศิษย์เกํา และ/หรือศิษย์ปัจจุบัน 
ที่มาให๎สัมภาษณ์ 

8. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษารํวมกัน
ภายในสถาบัน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎สํงผู๎แทนเข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 
2554 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  จํานวน 3 คน ได๎แก ํ

1. รศ.สุณี  ภูํสีมํวง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ รองประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นางภักดิ์พิมล  สรรพตานนท์ หัวหน๎าหนํวยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

ศปศ. 9.1-8 (1) 
คําสั่งการประชุมเตรียมความพร๎อม
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

ศปศ. 9.1-8 (2) 
โครงการและกําหนดการการประชุม
เตรียมความพร๎อมเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด๎ านการประกัน
คุณภ าพการศึ กษ าที่ ห นํ ว ย ง าน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรํให๎หนํวยงาน
อื่นสามารถนําไปใช๎ประโยชน์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแตํงตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายใน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และความครบถ๎วน
สมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กํอนที่
จะสํงรายงานการประเมินตนเองให๎กับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อรอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง 

วท. 9.1-9 (1) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 

Unit2/วท.9.1-1(3).PDF


213 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6

ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเป้าหมาย 7 ข๎อ 
 4.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 8 ข๎อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 
 


