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ส่วนที� 2  

ผลการประเมินตนเอง 

 

  การประเมินตนเองของสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศกึษา  2552  เพื�อให้

สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง  ข้อมูลที�ใชใ้นการประเมินตนเองครั�งนี�ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน  ใช้รอบเวลาตามปีการศกึษา  2552  (1 

กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ  2552 (1 ตุลาคม  2551 - 30 กันยายน 2552) โดยอิงเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็นหลัก 

   แต่เนื�องจากตัวบ่งชี�บางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จงึได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมิน

เฉพาะระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวชิา  อย่างไรก็ตามเพ�ือให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวทิยาลัย  ในการ

ประเมินครั�งนี�จงึได้เพ�ิมเติมตัวบ่งช�ีคุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 

   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี� และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศกึษา 2552  มีดังนี� 
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องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งชี�ที� 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี�เพื�อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ให้ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1 และ สมศ. 5.3) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน สาขาวิชาใชป้รัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี� 

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที �เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด  

ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั �วไป เพิ�มพูนวิทย

ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเ ร็จ

มัธยมศึกษา  เพื�อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม  ด้วยการจดัระบบ

การศึกษาทางไกล  ซึ�งใช้สื�อการสอนทางไปรษณีย์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ

โทรทัศน์ และวิธีการอื�นที�ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเ อง โดยไม่ต้องเข้าชั �น

เรียนตามปกติ ” 

และสาขาวชิาได้มีการ กําหนดวสิยัทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ

สาขาวิชา ซึ�งสอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยา ลัย ซึ�งผา่นการ

พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการประจําส าขาวิชาและที�ประชุมคณาจารย์

ประจ ําสาขาวชิา  และได้เผยแพร่ให้ปร ะชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผา่น

เว็บไซต์ของสาขาวิชา 

 

 

 

วท. 1.1-1(1) วสิยัทัศน ์พันธกิจ และ

วัตถุประสงคข์องสาขาวิชาในเอกสารหลักสูตร

การศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ปีการศึกษา  2552 

วท. 1.1-1(2) เว็บไซตข์องสาขาวิชา 

http://www.stou.ac.th/schools/sst/data/ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  

แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําปีให้สอดคล้องกันและกัน และ

สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาต ิ

มีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติราชการประจําปีของ

สาขาวิชา ซ�ึงสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลกัและยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

โดยจัดต�ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์.ซึ�งมีอํานาจหน้าที�ดังนี� 

1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) ของสาขาวชิา ประกอบด้วย 

วสิยัทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี�วัด และค่าเป้า หมาย ปี 

2552-2556 กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ และแผนที�ยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน 

2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

วท. 1.1-2(1) คําส�ังเลขที� 2158/51 แต่งต�ัง

คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

(2552-2556) ของสาขาวิชา 

วท. 1.1-2(2) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวชิา พ.ศ. 

2552-2556 

วท. 1.1-2(3) แผนที�การเชื�อมโยงยุทธศาสตร์

ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

วท. 1.1-2(4) แผนปฏบิัติราชการของสาขาวิชา

ประจําปีงบประมาณ 2552 

3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี�ของการ

ดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของ

แต่ละตัวบ่งชี�เพ�ือวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

มีการกําหนดตัวบ่งชี�การดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี �

เพ�ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาของสาขาวชิา  ใน

แผนปฏิบัติราชการประจ ําปี  2552 โดยระบุตัวบ่งชี�ไว้ในคํารับรองการปฏบิัติ

ราชการประจําปี 2552 

วท. 1.1-3(1) แผนปฏบิัติราชการของสาขาวิชา 

ประจําปีงบประมาณ 2552 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4)) 

วท. 1.1-3(2) คํารับรองการปฏบิัติราชการของ

สาขาวิชาประจําปี 2552  

 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุก

ภารกิจ 

มีการดําเนินการครบทุกภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  2552 และ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําปี 2552 

วท. 1.1-4(1)  แผนปฏบิัติราชการของสาขาวิชา 

ประจําปีงบประมาณ 2552  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4)) 

วท. 1.1-4(2)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏบิัติราชการประจําปี 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี� อย่างน้อยปีละ  2 ครั�ง  

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา

สถาบัน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี�  ดังนี�  

1) ในที�ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเป็นประจําทุกเดือน   

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั�ง 

2) ในที�ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวชิาเป็นประจําทุกเดือน อย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั�ง 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรายไตรมาส 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองแผนงาน 

วท. 1.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสาขาวิชา 

วท. 1.1-5(2) รายงานการประชุมคณาจารย์

ประจําสาขาวชิา 

วท. 1.1-5(3)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏบิัติราชการประจําปี 2552 รอบ 

6, 9, 12 เดือน (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2)) 

 

6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหวา่งกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 

เป้าประสงค์เป้าหมายกับยุทธศาสตร์

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณ์ปัจจบุันและแนวโน้มใน

อนาคตอย่างสม�ําเสมอ 

มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย

กับยุทธศาสตร์ สภาพการณ์ปัจจุบัน  และแนวโน้มในอนาคต โดยมีกระบวนการ  

ดังนี� 

1) คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา วิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของแผนยทุธศาสตร์กับสภาพการณ์ปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต 

2) คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ  2552 กับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต 

 

วท. 1.1-6(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวชิา พ.ศ. 

2552-2556 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(2)) 

วท. 1.1-6(2)  แผนที�การเชื�อมโยงยุทธศาสตร์

ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(3)) 

วท. 1.1-6(3) แผนปฏบิัติราชการของสาขาวิชา

ประจําปีงบประมาณ 2552  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4)) 

วท. 1.1-6(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสาขาวิชา ครั�งที� 13/51, 14/51, 1-2/52, 

12-14/52 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการ

วเิคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ

แผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง 

มกีารนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับ ปรุงกลยุทธ์และแผนการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาปรับ

แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  จากปี  2552-2556 เป็น ปี  2553-2557 และเสนอต่อ

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 1.1-7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสาขาวิชา ครั�งที� 7/53 

  

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี �ของการปฏิบัติงานที�กําหนด  (สกอ. 1.2) 
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนตัวบ่งช�ีของแผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณที�บรรลุเป้าหมาย  

                     จํานวนตัวบ่งช�ีของแผนปฏิบัติงานประจ ําปีงบประมาณท�ังหมด 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 90 - 100 

2 
X 100 = ร้อยละ 50 

4 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

บรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 60 - 74 

บรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 75 - 89 

บรรลุเป้าหมาย  

ร้อยละ 90 - 100 
 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 90 
X 0 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 50 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 1.2(1)  ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตวับ่งช�ีที� 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี �ของการปฏบิัติงานที�กําหนด 

X 100 
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องค์ประกอบที� 2  การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี�ที� 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   (สกอ. 2.1) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิด

หลักสูตร 

 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  โดยดําเนินการตามข�ันตอนการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ซึ�งจะเริ�มต�ังแต่การศกึษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน

หลักสูตร  การเ สนอหลักสูตรเข้าแผนป ฏิบัติราช การป ระจํา ปี  การแต่งตั�ง

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรซึ �งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชาและ/หรือ

คณะกรรมการท�ีปรึกษาประจําสาขาวชิาเพื�อพิจารณากล�ันกรอง การตรวจหลักสูตร

โดยสํานักวิชาการเพื �อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน  มีหัวข้อ  และรายละเอียดต่ างๆ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์ท�ีกระทรวงศกึษาธิการ และ สกอ. กําหนด การเสนอหลักสูตรต่อ

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ /อนุมัติ การเสนอ

หลักสูตรต่อ สกอ. เพื�อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบภายใน  30 วัน ท�ังนี� 

หลักสูต รที �จะเ ปิดสอนต้องสอดคล้องกับ เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ  ของ

กระทรวงศกึษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพีที�เกี�ยวข้อง และได้รับอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ. ทราบก่อนเปิดสอน   

 สําหรับการปิดหลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณาจาก  1) จํานวนผู้เรียน 2) จุดคุ้มทุน  

3) ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น  โดยมีข�ันตอนการปิด

หลักสูตรคือ เสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย 

เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และแจ้งให ้สกอ. ทราบ ตามลําดับ 

มสธ. / สว. 2.1-1(1) ข�ันตอนการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สว. 2.1-1(2) มติสภาวชิาการครั�ง

ที� 26/2545 วันที� 18 กรกฎาคม 2545 

และมติคณะกรรมการประจําสํานัก

วิชาการครั�งที� 2/2548 วันท�ี  

1 พฤศจกิายน 2548 ที�เกี�ยวกับ

หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร  

วท. 2.1-1(1) คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต

ทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑติ 

 มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑติทุกหลักสูตร  โดยสาขาวิชากําหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการผลิตบัณฑติไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุก

หลักสูตร  และมีการจัดท ําประมาณการนักศกึษาใหม่  นักศกึษาเก่า  และผู้สําเร็จ

การศึกษาทกุหลักสูตร ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ ําปี 2552 

วท. 2.1-2(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ปีการศึกษา  2552 

วท. 2.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ

ประจ ําปีงบประมาณ 2552 (ใช้หลักฐาน

เดียวกับ วท. 1.1-2(4)) 

 

3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด

หลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ทุกเรื�อง 

 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  โดยสาขาวิชาเสนอแผนการดําเนินงานท�ีแสดง

ความพร้อม ดังนี� 

1) แผนการผลิตชุดวชิาที�กําหนดในโครงสร้างหลักสูตร 

2) ผู้รับผิดชอบในการผลิตแต่ละชดุวชิาท�ังโครงสร้างหลักสูตร 

3) ภาระหน้าท�ีของผู้รับผิดชอบในแต่ละชดุวชิา  รวมท�ังภาระงานอื�นๆ ที�อยู่

ระหว่างดําเนินการ 

4) อาจารย์ประจําหลักสูตรที�มีจ ํานวนและคุณวฒิุตามเกณฑ์ที�กระทรวงศึกษา-ธิ

การกําหนด 

มสธ. / สว. 2.1-3(1) ประกาศ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื�อง 

หลักเกณฑ์ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่

และหลักสูตรปรับปรุง  

วท. 2.1-3(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปี

การศกึษา 2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

วท. 2.1-2(1)) 

วท. 2.1-3(2) แผนการผลิตชุดวชิาและ

ผู้รับผิดชอบแต่ละชุดวชิาในแต่ละ

หลักสูตร 

วท. 2.1-3(3) คําส�ังแต่งต�ังอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด ําเนินการทุก

หลักสูตรประจําปีการศกึษา  เช่น ร้อยละ

ของหลักสูตรที�ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก

วทิยานิพนธ์ที�ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของ

บัณฑิตที�ได้งานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิต

ที�ทํางานตรงสาขา เป็นต้น  

 สาขาวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปีการศกึษา  2552 

ดังนี� 

 1) สาขาวิชาเปิดสอน  3 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2548 คิดเป็นร้อยละ  100 

 2) ร้อยละของบัณฑิตท�ีได้งานทําและประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

 3) ร้อยละของบัณฑิตท�ีได้รับเงินเดือนเริ�มต้นเป็นไปตามเกณฑ์  

 4) ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 5) ร้อยละของบัณฑติท�ีทํางานตรงสาขาที�สาํเร็จการศึกษา  

 6) ร้อยละของบัณฑิตท�ีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน 

 

วท. 2.1-4(1) ฐานข้อมูลกลางเพื�อการ

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาประจําปีการศกึษา  2552 

ตัวบ่งชี�ที� 2.9 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที�ได้งานทําและการประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี�ที� 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที�ได้รับเงินเดือนเริ�มต้น

เป็นไปตามเกณฑ์  

ตัวบ่งชี�ที� 2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 

ตัวบ่งชี�ที� 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที�ได้

มาตรฐานต่อหลักสูตรท�ังหมด 

ตัวบ่งชี�ที� 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตท�ีได้

งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศกึษา 

ตัวบ่งชี�ที� 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที�ได้นําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการนําผลการวเิคราะห์ข้อมูลการ

ดําเนินการหลักสูตรประจําปีการศกึษา

ไปปรับปรุงหลักสูตรและ /หรือปรับปรุง

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

 สาขาวิชามีการนําผลการวเิคราะห์ข้อมูลการดําเนินการหลักสูตรไปปรับปรุง

หลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  โดยได้ศึกษาแนว

ทางการปรับหลักสูตรต่างๆ  เพ�ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย  เป็นไปตามเกณฑ์ที � 

สกอ. และกระทรวงศกึษาธิการกําหนด โดยกําหนดวา่ ทุกหลักสูตรที �เปิดสอนในปี

การศึกษา 2555 จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(มคอ.) พ.ศ.  2552 โดยกําหนดเป็นตัวบ่งชี �และเป้าหมายในคํารับรองการปฏบิัติ

ราชการประจําปี 2552 

มสธ. / สว. 2.1-5(4) แผนการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

วท. 2.1-5 (1) คํารับรองการปฏบิัติ

ราชการประจําปี 2552 (ใช้หลักฐาน

เดียวกับ วท. 1.1-3(2)) 

6.  หลักสูตรที�เปิดสอนทุกหลักสูตรได้

มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื�อง 

และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ

ทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

 ทุกหลักสูตรที�สาขาวชิาเปิดสอน ในปีการศกึษา  2552 ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  

 

วท. 2.1-6(1) ฐานข้อมูลกลางเพื�อการ

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาประจําปีการศกึษา  2552 

ตัวบ่งชี�ที� 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที�ได้

มาตรฐานต่อหลักสูตรท�ังหมด 

 

7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที�เน้นการ

วจิัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก  และ

ปริญญาเอก) ท�ีเปิดสอนมีจ ํานวน

มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

ท�ังหมด 

ในปีการศึกษา  2552 สาขาวิชาย ังไม่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา - 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด ําเนินการ 

5 ขอ้แรก 

มีการดําเนินการ 

ครบ 6 ข้อแรก 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 6 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อแรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (สกอ. 2.2, สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับ

อาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการจัดการศกึษาทุก

หลักสูตร 

สาขาวชิามีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการจัดการศกึษาทุกหลักสูตร  โดยมอบเอกสารหลักสูตรการศกึษาประจํา

สาขาวิชาให้คณาจารย์ทุกคนทุกปีการศกึษา  เพื�อใช้ประโยชน์ในการจัดทําวัตถุประสงค์

และแผนการสอนแต่ละชุดวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษา  และจัดทํา

สารสนเทศเกี�ยวกับหลักสูตรของสาขาวชิาเผยแพร่แก่คณาจารย์และผู้สนใจบนเว็บไซต์

ของสาขาวิชา 

ส่งเสริม ให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมและประชุมเชงิปฏิบัติ ในระบบการศึกษา

ทางไกล ดังนี� 

 1) การประชมุเชิงปฏบิัติการการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ชดุวชิา ระดับปริญญาตรี  เมื�อวันที� 

24 มีนาคม 2552  

 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ชุดวชิา  ระดับบัณฑิตศึกษา  เมื�อ

วันที� 25 มีนาคม  2552  

 3) การอบรมเชิงปฏบิัติการการผลิตสื �อมัลติมีเดีย เพื�อการเรียนการสอนและการ

บริการทางวชิาการ เมื�อวันท�ี 2-3 มิถุนายน 2552 

 4) การอบรมเชงิปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศกึษา  หลักสูตร วทิยากร

สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-tutor) เมื�อวันที� 21-22 กรกฎาคม 2552  

 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นบรรณาธิการชดุวิชา  เมื�อวันที� 10 -11 มิถุนายน 

2552 

วท. 2.2-1(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปี

การศึกษา 2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 

2.1-2(1)) 

วท. 2.2-1(2) หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชา 

หัวข้อ “หลักสูตร” 

http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/ 

courses/ 

วท. 2.2-1(3) รายชื�อคณาจารย์ที�เข้าร่วม

การอบรมหรือประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุ ดวิชาต่างๆ  ให้เหมาะกับระบบ

การศกึษาทางไกลเพื�อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั �งสื�อหลักและสื�อเสริม  

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการวเิคราะห์  การอภิปราย แสดงความคิดเห็น  ฝึกปฏบิัติจริง  และ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียน  ในปีการศึกษา  2552 ดังนี� 

 1) จัดสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสําหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 2) จัดฝึกปฏบิัติเสริมทักษะในชุดวชิาต่างๆ  แยกตามวิชาเอกดังนี� 

 2.1) วชิาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 2 ชุดวิชา ดังนี� 

 96401 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 

 2.2) วชิาเอกเทคโนโลยีการพิมพ ์จํานวน 4 ชุดวชิา ดังนี� 

 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ ์

 97404 กระบวนการพิมพ์พื�นนูนและพ�ืนราบ 

 97405 กระบวนการพิมพ์พื�นลึก การพิมพ์พื�นฉลุลายผ้าและการพิมพ-์ 

ไร้แรงกด 

 97406 เทคนิคหลังพิมพ ์

 3) จัดอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วิชาชพี จ ํานวน 2 ชุดวิชา ดงันี� 

 3.1) 96409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

 3.2) 97409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยีการพิมพ ์

 

 

 

วท. 2.2-2(1) ตารางสอนเสริมภาคการศกึษา

ที� 1 และ 2 ปีการศกึษา  2552 

วท. 2.2-2(2) เอกสารแจ้งแผนการจัดฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะต่อสํานักบริการการศกึษา

ในปีการศึ กษา 2552 

วท. 2.2-2(3) เอกสารแจ้งรายละเอียดการฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะต่อสํานักบริการการศกึษา

ในปีการศึกษา  2552 

วท. 2.2-2(4) เอกสารที�สํานักวิชาการแจ้ง

กําหนดจัดอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์

วิชาชีพในปีการศึกษา  2552 

วท. 2.2-2(5) เอกสารแจ้งรายละเอียดการจัด

อบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพต่อ

สํานักวิชาการในปีการศึกษา  2552 
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3.  มีการใชสื้�อและเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการสอนเพ�ือส่งเสริม

การเรียนรู้ทุกหลักสูตร  

 มหาวทิยาลัยใชร้ะบบการเรียนการสอนที�เอ�ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง 

โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกต ิและสาขาวิชาใชว้ธีิการศกึษาโดยผา่นสื�อการสอน

ต่างๆ ดังนี� 

1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาท�ีส่งให้ทางไปรษณีย์  ประกอบด้วย เอกสารการสอน 

แบบฝึกปฏิบัติ   ซีดีเสียง  หรือดีวดีี  หรือซดีีมัลติมีเดียประจําชุดวชิา  

2) เข้ารับการสอนเสริม  ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริม

ประจําศนูย์ต่างๆ ทั�วประเทศ หรือรับการสอนเสริมทางไกลผา่น ดาวเทียม/การสอน

เสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorials)  

3) เข้ารับการฝึกปฏบิัติ เสริมทักษะ ณ สถานที�ที�มหาวิทยาลัยกําหนด 

4) เข้ารับการอบรมเข้มในชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ ณ สถานท�ีที�มหาวิทยาลัย

กําหนด 

5) กระดานสนทนาสําหรับนกัศกึษาเพ�ือปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตอบกระดานสนทนา  

วท. 2.2-3(1) เอกสารการสอน แบบฝึก

ปฏิบัติ ซีดีเสียง ซดีีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา 

วท. 2.2-3(2) ตารางสอนเสริมภาคการศกึษา

ที� 1 และ 2 ปีการศึกษา  2552 (ใช้หลักฐาน

เดียวกับ วท. 2.2-2(1)) 

วท. 2.2-3(3) เว็บไซต ์e-Tutorials 

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

วท. 2.2-3(4) กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะชุดวชิาประจําปีการศกึษา 2552  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(2)) 

วท. 2.2-3(5) กําหนดการอบรมเข้มชุดวชิา

ประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศกึษา  

2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(4)) 

วท. 2.2-3(6) กระดานสนทนา 

http://www.stou.ac.th/forum/display_forum

_topics.asp?ForumID=16 
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4.  มีการจัดการเรียนการสอนที�มีความ

ยืดหยุ่นและหลากหลายที�จะสนอง 

ตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  

 สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนที�มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที�จะสนอง 

ตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  ดังนี� 

- เลือกเรียนหลักสูตรที�สนใจ 

- เลือกเรียนชุดวิชาต่างๆ  ในหมวดวิชาศึกษาท�ัวไป วชิาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี 

- เลือกทําหรือไม่ท ํากิจกรรมประจําชุดวิชา 

- เลือกรอบหรือวันที�เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามความพร้อมของนักศึกษา 

วท. 2.2-4(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปี

การศึกษา 2552 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.1-2(1)) 

วท. 2.2-4(2) กิจกรรมประจําชุดวชิา 

วท. 2.2-4(3) กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะชุดวชิาประจําปีการศกึษา 2552 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(2)) 

 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที�

สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที�จัด

ให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียนทุกหลักสูตร 

 สาขาวิชามีการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากกิจกรรมที �สาขาวิชาจ ัดให้กับ

นักศกึษาทุกหลักสูตร ได้แก ่การทํากิจกรรมประจําชุดวชิา การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิาชีพ  

 สาขาวิชามีการวิเคราะห์ศักยภาพและประสบการณ์ของผู้เรียน เพื�อจัดกลุ่ม

นักศกึษาท�ีส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ที �อิงประสบการณ์ ศักยภาพ และพัฒนาการ

ของนักศกึษาที�เหมาะสมกับกิจกรรมการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะและการอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ  

 

วท. 2.2-5(1) การประเมินผลการทํากิจกรรม

ประจ ําชุดวชิา 

วท. 2.2-5(2) การประเมินผลจากการฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ 

วท. 2.2-5(3) การประเมินผลจากการอบรม

เข้มชุดวชิาประสบกาณ์วิชาชีพ 

วท. 2.2-5(4) ตัวอย่างการจัดกลุ่มนักศึกษา

ตามประสบการณ์และศักยภาพในกิจกรรม

ต่างๆ 
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6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้เรียนในเรื�องคุณภาพการสอนและ

สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร  

 สาขาวิชามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื�องคุณภาพการสอนและสิ�ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร  ดังนี� 

 - มีการประเมินการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริมในชดุวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 - มีการประเมินความคิดเห็น จากนักศึกษา ท�ีเข้ารับการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ  

เกี�ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และมีการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพของสิ�งสนับสนุนการเรียน  

 - มีการประเมินความคิดเห็น จากนักศึกษา ที�เข้า รับการอบรมเ ข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วชิาชีพ  เกี�ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที�เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสิ�งสนับสนุนการ

เรียน 

วท. 2.2-6(1) รายงานการประเมินผลการ

สอนเสริมของอาจารย์สอนเสริม 

วท. 2.2-6(2) รายงานการประเมินผลการฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ  (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

วท. 2.2-5(2)) 

วท. 2.2-6 (3)รายงานการประเมินผลการ

อบรมเข้มชุดวชิาประสบกาณ์วชิาชพี  (ใช้

หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-5(3)) 

 

7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ

สอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื�อง

ทุกหลักสูตร 

 สาขาวิชามีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื �อง

ทุกหลักสูตร โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงเนื�อหาของชดุวชิา  กิจกรรมประจําชุด

วชิา กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทัก ษะ และกิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วชิาชีพ 

วท. 2.2-7(1) รายงานการประชุม

คณะทํางานแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


31 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 

ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

5 - 6 ขอ้แรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที�สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ�งบคุคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม  (สกอ. 2.3) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกที�กําหนดให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชมุชนมาช่วย

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ทุกหลักสูตร 

 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีประกาศเรื�อง 

แนวปฏบิัติเกี�ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 

กําหนดให้สาขาวิชาเสนอขอแต่งต�ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ซึ�ง

ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท�ีมีความรู้ความชํานาญเกี�ยวกับหลักสูตรที�จะพัฒนา/

ปรับปรุง  จํานวน 3 – 5 คน และอาจมีผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกซึ �งมิใช่บุคคลใน

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรอีกจ ํานวนไม่เกิน  

5 คน 

มสธ. / สว. 2.3-1 (1)  ประกาศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื�อง แนว

ปฏบิัติเกี�ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2551 

 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนที�ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที�

นําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชมุชนมีส่วน

ร่วมทุกหลักสูตร 

 มีการจัดการเรียนการสอนที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที�นําไปใช้ใน

การปฏบิัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร  ดังนี� 

 1) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 2) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นอาจารย์สอนเสริม  

 3) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น วทิยากรในการฝึกปฏบิัติ เสริมทักษะชดุวชิา 

 4) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น วทิยากรในการอบรมเข้มชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพี 

 

 

 

วท. 2.3-2(1) รายชื�อผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.1-1(1)) 

วท. 2.3-2(2) รายชื�อผู้ทรงคุณวุฒิที�เชญิเป็น

อาจารย์สอนเสริม 

วท. 2.3-2 (3) รายชื�อผู้ทรงคุณวฒิุที�เชิญเป็น

วทิยากรในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(3)) 

วท. 2.3-2(4) รายชื�อผู้ทรงคุณวุฒิที�เชญิเป็น

วทิยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วชิาชีพ  (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(5)) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ

ศกึษาท�ังที�กําหนดและไม่กําหนดใน

หลักสูตรโดยความร่วมมือกับ

องค์การหรือหน่วยงานภายนอก  

 มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาท�ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของการจัดกิจกรรมฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ 

 มีการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและ

การศกึษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางไกลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�ง

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับ 

Hochschule der Medien (HdM), Stuttgart, GERMANY 

วท. 2.3-3(1) ตารางกิจกรรมการฝึกปฏบิัติ

เสริมทักษะ 

วท. 2.3-3(2) โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการ การจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

ด้านการเรียนการสอนทางไกลและด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

กิจกรรมการเรียนการสอนที�ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

ชมุชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุก

หลักสูตร 

 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที�ได้เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นวทิยากรบรรยาย ในการอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพของทุกหลักสูตร 

 

 

วท. 2.3-4(1) รายงานผลการประเมินวิทยากร

ภายนอกในการอบรมเข้มชุดวชิาประสบกาณ์

วชิาชีพ (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-5(3)) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การมีส่วนร่วมของบุคคล  องค์การ 

และชุมชนภายนอกในการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

 สาขาวิชาได้นําผลการประเมินวทิยากรภายนอกในการอบรมเข้มชดุวชิาประสบ

กาณ์วิชาชีพมาปรับปรุงกิจกรรมการอบรมเข้ม โดยปรับระยะเวลาบรรยายให้เพ�ิมขึ�น

ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และ

เปลี�ยนวทิยากรบรรยายในการอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี

การพิมพ ์

วท. 2.3-5(1) รายงานการประชุมคณะทํางาน

แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-7(1)) 

วท. 2.3-5(2) การจัดวิทยากรบรรยายในการ

อบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ

เทคโนโลยีการพิมพ ์(ใช้หลักฐานเดียวกับ 

วท. 2.2-2(5)) 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด ําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา   (สกอ. 2.4) 

 

มหาวิทยาลัยไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี�นี� เพราะจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ ํานวนอาจารย์ประจ ําเป็นตัวบ่งชี�ที�ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มสธ.  เนื�องจาก

การจัดการเรียนการสอนของ มสธ. มีลักษณะที�เรียกวา่ “การสอนทางไกล” ที�เน้นให้ผู้เรียนศกึษาด้วยตนเองโดยใช้สื�อต่าง ๆ มีสื�อสิ�งพิมพ์ที�เป็นเอกสารการสอนเป็นสื �อหลัก และ

สื�ออื�น ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วีซีด ี สอนเสริมผา่นดาวเทียมเป็นสื �อเสริม ที�สําคัญในการผลิตสื�อการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนที�ใชเ้ป็นสื�อหลักจะประกอบด้วย

อาจารย์ผู้เขียนท�ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําหน้าที�เป็นผู้สอนผ่านสื�อ  ซึ�งมีข้อดีในแง่ท�ีวา่ นักศึกษาทุกคนจะได้รับมาตรฐานการสอนที�ไม่แตกต่างกัน และเนื�องจาก 

มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด  ไม่จ ํากัดรับนักศึกษา จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าจงึสูงกวา่มหาวิทยาลัยปิดท�ัวไป  ประมาณ 2.4 เท่า  แต่ สกอ. กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้

เหมือนกันท�ังมหาวิทยาลัยปิดและเปิด  ดังน�ัน  ตัวบ่งช�ีนี�จงึไม่สอดคล้องอย่างย�ิงกับบริบทของ มสธ. 

 

อนึ�ง  ตัวบ่งช�ีนี�เป็นตัวบ่งชี� และเกณฑ์เดียวกับตัวบ่งชี�ที� 6.2 ของ สมศ. และที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั�งที� 8 / 2551  เมื�อวันที� 26 สิงหาคม 2551 มีมติให้ 

มสธ. ไม่ต้องรับการประเมินตัวบ่งช�ีดังกล่าว  และ สกอ. เห็นชอบให้งดเว้นกาปรระเมินตัวบ่งช�ีที� 2.4 ด้วยแล้ว ตามหนังสือที� ศธ 0506(3)/4610 ลงวันที� 8  เมษายน 2552 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที �มีวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา   (สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

อาจารย์ประจําท�ีมีวุฒิปริญญาตรี โท เอก หรือเทียบเท่า  

อาจารย์ประจํารวมท�ังที�ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

                                                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา  2552 

วุฒกิารศึกษา 
จํานวน  
(คน) 

จํานวนอาจารย์ประจํา* 
ร้อยละต่อ  

อาจารย์ประจํา 

ปริญญาตรี - 

16 

- 

ปริญญาโท 14 87.50 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  2 12.50 

* นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  รวมที�ลาศึกษาต่อ  

 

 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

วฒิุปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 1-19  

หรือ   

วฒิุปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 20-29 

แต่ วฒิุปริญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยู่ระหวา่งร้อยละ  20-29 

และ 

2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกวา่ร้อยละ  5 

หรือ 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่  หรือเท่ากับร้อยละ 

30 และ 

2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ  5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่  หรือเท่ากับ

ร้อยละ 30 และ 

2.  วฒิุปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกวา่

ร้อยละ 5 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ระดับ 3 คะแนน 
X 1 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 1 คะแนน 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.5(1)  ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 2.5 สดัส่วนของอาจารย์ประจําที�มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา  

     ที�มา : กองการเจ้าหน้าที� ณ วันที� 1 กรกฎาคม 2552 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที �ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (สกอ. 2.6 และ สมศ. 6.4) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนอาจารย์ประจําท�ังหมดที�มีตําแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย์ประจํารวมท�ังที�ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

                         หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา  2552 

ตําแหน่ง  
จํานวน  
(คน) 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา* 

(คน) 

ร้อยละ  
ต่ออาจารย์ประจํา* 

ร้อยละ   
ผศ. รศ. และ ศ. 

ต่ออาจารย์ประจํา* 

ร้อยละ   
รศ. ขึ�นไป  

ต่ออาจารย์ประจํา* 

อาจารย ์(อ.) 5 

16 

31.25 ผศ.+รศ.+ศ. = 11 คน รศ.+ศ. = 10 คน 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์(ผศ.) 1 6.25 (ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100 

  (อาจารย์ประจํา*) 

= ร้อยละ 68.75 

  (รศ. + ศ.) X 100 

  (อาจารย์ประจํา*) 

= ร้อยละ 62.50 
รองศาสตราจารย ์(รศ.) 10 62.50 

ศาสตราจารย ์(ศ.) - - 

  * นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  รวมที�ลาศึกษาต่อ  

 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1 - 39 

หรือ ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 

40-59  แต่ผู้ด ํารงตําแหน่ง ระดับ รศ. 

ขึ�นไปน้อยกวา่ ร้อยละ 10 

1. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกัน อยู่ระหวา่ง ร้อยละ 40 - 59  

 และ  

2.  ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ�นไป

เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10  

 หรือ  

1. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันมากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 60 

และ  

2.  ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ�นไปน้อย

กวา่ร้อยละ 10 

1.  ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันมากกว่า หรือ

เท่ากับร้อยละ 60 และ  

2.  ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ�นไป

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี� 

ค่าเป้าหมาย  ระดับ 3 คะแนน 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 3 คะแนน 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.6(1)  ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 2.6 สดัส่วนของอาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์

     ที�มา : กองการเจ้าหน้าที� ณ วันที� 1 กรกฎาคม 2552 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


40 

 

 

ตัวบ่งชี�ที� 2.7  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร 16) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพ

คณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ม ห า วิท ยา ลัย ไ ด้ดํา เ นิน กา รกํา ห น ด จ รร ย า บ ร รณ ขอ ง คณ า จ า ร ย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศลงวันที� 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2549 พร้อมท�ังจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์เวยีนแจ้งให้

สาขาวิชาทราบและถือปฏิบัติ  โดยให้สาขาวชิากํากับดูแลให้คณาจารย์ในสงักัด

ป ฏิบัติต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ดัง ก ล่า ว  แ ล ะ ม ห า วิท ย า ลัย ไ ด้มีค ํา สั �ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที� 1690/2550 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2550 เรื�อง 

แต่งต�ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ  

มสธ. / กจ. 2.7-1(1) คู่มือจรรยาบรรณ

วชิาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช 

มสธ. / กจ. 2.7-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื�อง จรรยาบรรณของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / กจ. 2.7-1(3) คําส�ังมหาวทิยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ที� 1690/2550 ลงวันที� 

29  มิถุนายน 2550 เรื�อง แต่งต�ัง

คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เก�ียวข้อง

ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 มีกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารยป์ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  โดยผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ ได้แก่  

1. หนังสือ (คู่มือจรรยาบรรณ) 

2. บันทึกเรื�อง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการปฏบิัติตามแผนส่งเสริมการ

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจาร ย์ มหาวทิยาลัยสุโขทัย - 

ธรรมาธิราช ลงวันท�ี 31 มีนาคม พ.ศ.2552 (ว 259) 

 

มสธ. / กจ. 2.7-2 (1) คู่มือจรรยาบรรณ

วชิาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

มสธ. / กจ. 2.7-1(1)) 

มสธ. / กจ. 2.7-2 (3) แผนส่งเสริมการ

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 

งบประมาณ 2552 

 

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา เป็นผู้ทําหน้าที�กํากับดูแลรักษามาตรฐาน

จรรยาบรรณของคณาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวทิยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ

ราช ลงวันท�ี 27 กรกฎาคม 2549 ซึ�งปรากฏอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และประกาศฉบับนี�ยังมีผลบังคับใช้

ในปัจจบุัน เช่น 

 อาจารย์ท่านใดที�ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที�ให้ค ําปรึกษาแก่นักศกึษาตามวันท�ี

กําหนดไว ้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาอาจารย์ท่านอื�นปฏบิัติหน้าที�แทน 

 อาจารย์ท่านใดที�ไม่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการประจําสาขาวิชาหรือที �

ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวชิา ต้องแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการประจํา

สาขาวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

มสธ. / กจ. 2.7-3 (1) (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

มสธ. / กจ. 2.7-1(1)) 

มสธ. / กจ. 2.7-3 (2) (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

มสธ. / กจ. 2.7-1(2)) 

วท. 2.7-3 (1) ตารางปฏบิัติงานตอบปัญหา

นักศกึษา และตัวอย่างรายงานผลการ

ปฏบิัติงานตอบปัญหานักศึกษา 

วท. 2.7-3 (2) รายงานประชมุคณาจารย  ์เรื�อง

แนวปฏบิัติกรณีไม่สามารถปฏบิัติหน้าที�ให้

คําปรึกษาแก่นักศกึษาหรือไม่เข้าร่วม

ประชุมฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผู้ที�ไม่

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 สาขาวิชามีระบบในการดําเนินการกับผู้ที�ไม่ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  

เช่น  ใช้ข้อมูลการจัดส่งต้นฉบับเอกสารการสอนชุดวิชาที �คณาจารย์รับผิดชอบ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื �อนข�ันเงินเดือน  และไม่อนุญาตให้ปฏบิัติ

ราชการเกี�ยวกับการสอบ หรือไม่อนุญาตให้รับทุนอุดหนุนจากกองทุน  มสธ. 12 

ปี เป็นต้น  

วท. 2.7-4(1) รายงานประชมุ ก.พ.อ.มสธ. 

ครั�งที� 20/2552 ลว. 20 ต.ค.52 

 

5. มีการดําเนินการวางแผน ป้องกัน  

หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สาขาวิชามีการดําเนินการวางแผน ป้องกัน  หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทํา

ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี� 

 - หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถปฏบิัติหน้าที �ให้คําปรึกษาแก่นักศกึษาตาม

วันที�กําหนดไว ้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาอาจารย์ท่านอื�นปฏิบัติหน้าที�แทน 

 - หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถเขียนหน่วยการสอนได้แล้วเสร็จตามกําหนด 

ต้องรับผิดชอบในการจัดหาผู้รับผิดชอบเขียนหน่วยการสอนแทน 

 - ส่งเสริมให้อาจารย์เคารพความคิดเห็น  ลิขสิทธิ� และทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้อื�น เช่น ระบุแหล่งอ้างอิง/ที�มาของภาพ ตาราง และเนื�อหาที�นํามาใชใ้นการ

เขียนหน่วยการสอน เป็นต้น  

 - กรณีปรากฏหลักฐานวา่  อาจารยท่์านใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

วชิาชีพ ให้ประธานกรรมการประจําสาขาวชิานําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา

สาขาวิชาพิจารณาเบื�องต้นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

 

วท. 2.7-5(1) ตัวอย่างการอ้างอิงแหล่งที�มา

ของภาพ ตาราง และเนื�อหาที�นํามาใช้ในการ

เขียนหน่วยการสอน 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด ําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี� 

ค่าเป้าหมาย   4 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนการสอน  (สกอ. 2.8) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

อาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจ

เกี�ยวกับการวจิัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ

การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าร่วม

อบรม/สมัมนาเกี�ยวกับความรู้ด้านการวจิัยที�หน่วยงานต่างๆ จัดขึ�น 

 

วท. 2.8-1(1) รายชื�อคณาจารย์ท�ีเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการทําวิจัยที�

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. 

 

 

2. มีกลไกการบริหารวชิาการท�ีจะ

กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา

นวัตกรรมใหม่  ๆในด้านการเรียน

การสอน 

 สาขาวชิ ามีกลไกการบริหารวชิาการที �จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา

นวัตกรรมใหม่  ๆในด้านการเรียนการสอน  โดยกําหนดให้การทําวจิัยของคณาจารย์

เป็นส่วนหนึ �งของการประเมินผลงานเพื�อการเลื�อนข�ันเงินเดื อน การขอก ําหนด

ตําแหน่งทางวชิาการ และการคงตําแหน่งทางวิชาการ 

วท. 2.8-2(1) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราชว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งทาง

วชิาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

วท. 2.8-2(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช เรื�องมาตรฐานภาระงานข�ันต�ํา

ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวทิยาลัย 

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจ ัย เพ�ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศกึษา 

 สาขาวิชาสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยโดยใช้แหล่งทุนต่อไปนี� 

1.  ทุนอุดหนุนการวจิัยด้านการศกึษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 

2552 จํานวน 5,138,000 ล้านบาท 

 

 

 

2. ทุนอุดหนุนการวจิัยด้านการศกึษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 

2553 จํานวน 4,561,000 ล้านบาท 

 

 

3. เงินอุดหนุนเพื�อทําวจิัยติดตามบัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

ประจ ําทุกปีอย่างต่อเนื �อง 

 

มสธ. / สวพ. 2.8-3(1) งบประมาณรายจา่ย

ประจําปี 2552 หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 

รหัส410102 ผลผลิตท�ี 1 กิจกรรมที� 2 

ประสานงานบริหารโครงการวิจ ัยด้าน

การศึกษาทางไกลและให้บริการงานวจิัย

ด้านการศึกษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 2.8-3(2) งบประมาณรายจา่ย

ประจําปี 2553  รหัส 41001 หมวดเงิน

อุดหนุนท�ัวไปกิจกรรมหลักที� 1 : บริหาร

จัดการทุนวจิัยด้านการศึกษาทางไกล 

วท. 2.8-3(1) งบประมาณรายจา่ยประจําปี 

2552 รหัส ก 1.1.10(1) หมวดเงินอุดหนุน

ท�ัวไป 

4.  มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน

และมีการจัดเวทีแลกเปลี�ยนและ

เผยแพร่ผลงานวจิัยด้านการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางการศกึษา

อย่างสม�ําเสมอ 

 สาขาวิชามีผลงานวิจัยติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

ประจําทุกปีอย่างต่อเนื �อง 

 และมีคณาจารย์ที�อยู่ระหวา่งการทําวิจัยในปีการศึกษา ���� จํานวน � โครงการ 

1. โครงการวิจ ัยแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์

วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ ์(รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ  และคณะ) 

2. โครงการวิจ ัยการพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษา

ทางไกล (อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช และคณะ) 

 

วท. 2.8-4(1) รายงานวิจัยติดตามบัณฑติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ประจําปี 2552 

วท. 2.8-4(2) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการสร้างเครือข่ายวจิัยด้าน

นวัตกรรมการเรียนการสอนท�ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 

 

- 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด ําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
X 2 

ผลการดําเนินงาน 4 ข้อแรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.9 ร้อยละของบณัฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สกอ. 2.9, สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1(1)) 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของดเว้นการประเมินตัวบ่งชี�นี�  เนื�องจากบัณฑิตทุกที�ตอบแบบสอบถามท�ังหมด 53 คน มี 52 คน ระบุว่ามีงานทําอยู่แล้ว  ส่วนอีก  1 

คนที�เหลือ ไม่ได้ระบุว่า  มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือได้งานทํา หลังจบการศึกษา 1 ปี   จึงถือว่าเป็นข้อมูลที �ไม่สมบูรณ์  

 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนบัณฑิต ป.ตรี ท�ีไม่มีงานทําประจ ําก่อนเข้าศึกษา และได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที�ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที�ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.9(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ที�มา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา  (ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา  2552) 
 

X 100 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.10 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที �ได้รับเงินเดือนเริ�มต้นเป็นไปตามเกณฑ์   (สกอ. 2.10 และ สมศ. 1.3) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที�ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศกึษา และได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ�มต้นเป็นตามเกณฑ์  +  

บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที�ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ�มต้นสูงกวา่เกณฑ์หลังสาํเร็จการศึกษา 

           จํานวนบัณฑติระดับ ป.ตรี ที�ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศกึษาและได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 

ได้รับเงินเดือนเท่ากับ  

หรือสูงกวา่เกณฑ์  ก.พ. 

 

27 
X 100 = ร้อยละ 87.10 

31 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 74 

ได้รับเงินเดือนเท่ากับ  

หรือสูงกวา่เกณฑ์  ก.พ. 

ร้อยละ 75 - 99 

ได้รับเงินเดือนเท่ากับ  

หรือสูงกวา่เกณฑ์  ก.พ. 

ร้อยละ 100 

ได้รับเงินเดือนเท่ากับ  

หรือสูงกวา่เกณฑ์  ก.พ. 

X 100 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
X 2 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 87.10 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.10(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที�ได้รับเงินเดือนเริ�มต้นเป็นไปตามเกณฑ์  

 ที�มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา  2552) 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑติ   (สกอ. 2.11, สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ียมากกวา่หรือเท่ากับ 3.50 
4.42 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ีย 

อยู่ระหวา่ง 1 - 2.49 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ีย 

อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉลี�ย 

มากกวา่หรือเท่ากับ 3.50 
 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉลี�ย 3.50 
P 3 

ผลการดําเนินงาน คะแนนเฉลี�ย 4.42 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.11(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 

 ที�มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ขอ้มูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บ ัณฑิต ปีการศึกษา  2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา  2552) 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12  ร้อยละของนักศึกษาปั จจบัุนและศิษย์เก่าที�สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีที�ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ�งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ   (สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนนักศกึษาปัจจบุันและศษิย์เกา่ที�สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที �ผา่นมาท�ังหมดทุกระดับการศกึษา 

ท�ีได้รับรางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน    

จํานวนนกัศกึษาปัจจบุันและศษิย์เกา่ที�สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที �ผา่นมาท�ังหมดทุกระดับการศกึษา 

 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 0.030 

1 
X 100 = ร้อยละ 0.038 

2,660 

 

X 100 
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ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

 

ปีก ารศึกษา 2552 

ได้รับรางวัล  

ในรอบ 5 ปีที �ผ่านมา 

รวม 
(คน) 

จํานวนนักศึกษา 
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า  5 ปีที �ผ่านมา 

(คน) 

ร้อยละนักศึกษา  
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า  5 ปีที �ผ่านมา 

ที�ได้รับรางวัล 

ด้านวิชาการวิชาชีพ (รวม

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์) 
1 

2,660 0.038 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม - 

ด้านกีฬาและสุขภาพ - 

ด้านศิลปวัฒนธรรม - 

ด้านสิ�งแวดล้อม - 

อื�น ๆ - 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.003 – 0.015 ร้อยละ 0.016 – 0.029 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 0.030 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 0.030 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 0.038 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.12 ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจบุันและศษิย์เก่าท�ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที �ผา่นมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน

ด้านวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ�งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ที�มา : จํานวนนักศึกษาที�ได้รับรางวัล จากสํานักบริการการศึกษา และจํานวนนกัศึกษาท�ังหมด จากกองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12.1  จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที �ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีที �ผ่านมา  (สมศ 1.6) 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี �นี�  เนื�องจากยังไม่มีการเปิดสอนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

ตัวบ่งชี�ที� 2.12.2  ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที �ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั�งหมด  ( สมศ 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี �นี�  เนื�องจากยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12.3  ร้อยละของหลักสูตรที �ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั �งหมด  (สกอ. 2.1(6) และ, สมศ 6.1) 
 

วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนหลักสูตรที�ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ  

จํานวนหลักสูตรท�ังหมดที�สถาบันอุดมศกึษาเปิดสอนในปีการศึกษานั �น 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 
3 

X 100 = ร้อยละ 100 
3 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -79 ร้อยละ 80 -99 ร้อยละ 100 
 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าห มาย 

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.12.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที�ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรท�ังหมด 

 ที�มา : สํานกัวิชาการ 

X 100 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ �งสนับสนุนการเรียนรู้   (สมศ. 6.7) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ีย 

มากกวา่หรือเท่ากับ 3.50 

4.44 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ีย 

อยู่ระหวา่ง 1 - 2.49 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล�ีย 

อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49 

ระดับความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉลี�ย 

มากกวา่หรือเท่ากับ 3.50 
 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉลี�ย 3.50 
P 3 

ผลการดําเนินงาน คะแนนเฉลี�ย 4.44 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.12.4(1) ข้อมลูกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้  

 ที�มา : สํานกัวิชาการ และสํานักบริการการศึกษา  
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12.6 ร้อยละของบณัฑติที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา   ( สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร.4.1.2(1)) 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของดเว้นการประเมินตัวบ่งชี�นี�  เนื�องจากบัณฑิตที�ตอบแบบสอบถาม ทั�งหมด 53 คน มี 52 คน ระบุว่ามีงานทําอยู่แล้ว และมี 1 คน 

ที�ไม่ได้ระบุว่ามีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือได้งานทําใน  1 ปี  จึงถือว่าเป็นข้อมูล ที�ไม่สมบูรณ์  

 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท�ีได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศกึษา (ไม่รวมผู้มีงานทําอยูก่่อนเข้าศึกษาต่อ) 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท�ังหมดในปีการศกึษานั�นที�ได้งานทําท�ังหมด (ไม่รวมผู้มีงานทําอยูก่่อนเข้าศึกษาต่อ) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

- 
X 100 = ร้อยละ - 

- 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.12.6(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที�ได้งานทําตรงสาขาที�สาํเร็จการศึกษา 

 ที�มา : สถาบ ันวิจ ัยและพัฒนา  (ข้อมูลผู้สาํเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา  2552) 

X 100 
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ตัวบ่งชี�ที� 2.12.7 ร้อยละของบณัฑติระดับปริญญาตรีที �ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที �การงาน  ( ก.พ.ร.4.1.2(2)) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

(X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 ) 

n 

  โดยที� X1  หมายถึง  จํานวนบัณฑติท�ีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน ในระดับน้อยที�สุด 

X2  หมายถึง  จํานวนบัณฑติที�นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน ในระดับน้อย 

X3  หมายถึง  จํานวนบัณฑติที�นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน ในระดับปานกลาง 

X4  หมายถึง  จํานวนบัณฑติที�นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน ในระดับมาก 

X5  หมายถึง  จํานวนบัณฑติที�นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงาน ในระดับมากท�ีสุด 

n    หมายถึง  จํานวนบัณฑติที�ตอบแบบสอบถามว่าได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ต�ังแต่ระดับน้อยที�สุดถึงมากที�สุด 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

(0)+(2x1)+(3x22)+(4x15)+(5x9)  =  173 
X 100 = ร้อยละ 73.62 

235 

 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 57 ร้อยละ 60 – 79 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
X 2 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 73.62 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 2.12.7(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใชก้ ับหน้าที�การงาน 

 ที�มา : สถาบ ันวิจ ัยและพัฒนา  (ข้อมูลผู้สาํเร็จการศึกษาปีการ ศึกษา 2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา  2552) 
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องค์ประกอบท�ี 3  กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี�ที� 3.1  มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ า (สกอ. 3.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของ

นักศกึษาปีที� 1 

มหาวทิยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาปีที �  1 ดังนี� 

1. สํานักบริการการศกึษาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีก ารศกึษา 

2552  โดยกําหนดจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศกึษาที�มีภูมิลําเนาในภูมิภาคเมื�อ

วันที�  12  กรกฎาคม  2552  และสําหรับนักศึกษาที�มีภูมิล ําเนาในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล เมื�อวันที� 19 กรกฎาคม  2552  และในการดําเนินการดังกล่าว

ได้มีการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศกึษาในการปฐมนิเทศ ซึ�ง

ในแบบสาํรวจที�ให้นักศกึษาตอบ ได้สํารวจความต้องการการบริการของ

นักศกึษาในเรื�องต่างๆ ดังนี� 

- ผู้ให้คําปรึกษาด้านวชิาการ 

- ผู้ให้คําปรึกษาด้านอื�น ๆ นอกจากวชิาการ 

- แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

- ทุนกู้ยืมเพ�ือการศกึษา 

- ทุนการศึกษา มสธ. 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ห้องสมุด 

- บริการจัดหางาน   

 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1)  แบบประเมินผล

การปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปีการศึกษา  2552 
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 - บริการพัฒนาวิชาชพี 

- อื�น ๆ ซ�ึงให้นักศึกษาระบุ 

ซ�ึงจากการสรุปผลจากแบบสาํรวจพบวา่นักศึกษามีความต้องการในบริการ   

ต่างๆ ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 

�  ผู้ให้คําปรึกษาด้านวชิาการร้อยละ  74.3 

�  แหล่งข้อมูลข่าวสารร้อยละ  63.4 

�  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 35.9 

�  ผู้ให้คําปรึกษาด้านอื�น ๆ  นอกจากวชิาการร้อยละ 35.2 

�  ห้องสมุดร้อยละ  25.8 

�  บริการพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 23.1 

�  บริการจัดหางานร้อยละ 20.2 

�  ทุนการศกึษา มสธ. ร้อยะ 16.6 

�  ทุนกู้ยืมเพื�อการศกึษาร้อยละ 11.4 

�  อ�ืน ๆ ร้อยละ 5.4 

 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2)  สรุปผลการจัด

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่(ปริญญาตรี) ปี

การศกึษา 2552 

 

 2.  สํานักทะเบียนและวัดผลซ�ึงเป็นหน่วยงานที �รับผิดชอบการให้บริการด้าน

ทะเบียนนักศึกษาได้มีการสาํรวจความพึงพอใจของนักศกึษาที �รับบริการ

งานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เพ�ือที�จะได้นํา

ข้อเสนอแนะที�ได้มาปรับปรุงการให้บริการ  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ

ของนักศกึษาที�รับบริการจํานวน 4 เรื�อง ดังนี� 

2.1  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านทะเบียน  

นักศกึษาสําหรับนักศึกษาที�มาติดต่อด้วยตนเอง  ณ ที�ทําการ มสธ. 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (3)  ผลสํารวจความ

พึงพอใจในการให้บริการด้านงาน

ทะเบียนนักศกึษา 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (4)  ผลสํารวจความ

พึงพอใจให้ข้อมูลข่าวสาร SMS 
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 2.2  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

SMS 

2.3  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ผ่านเว็บไซต ์

2.4  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ผ่าน E-mail และ Webboard 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (5)  ผลสํารวจความ

พึงพอใจผ่านเว็บไซต ์

 

มสธ. / สทว. 3.1-1 (6)  ผลสํารวจความ

พึงพอใจผ่าน e-mail และ webboard 

  3. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการสํารวจความต้องการการใช้สื�อการศึกษา

ของนักศึกษา มสธ.จากนักศึกษาที�เข้าสอบไล่ประจําภาคการศกึษาท�ี 1/2552  

ในวันที� 24-25  ตุลาคม  2552 ทุกสนามสอบทั�วประเทศ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

สนามสอบละ 100 คน  จํานวน 150 สนามสอบ  รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

15,000 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  73.4 ของจํานวนที�จัดส่งไป 

มสธ. / สทศ. 3.1-1 (7)  เอกสารรายงาน

การวจิัย “ความต้องการการใช้

สื�อการศกึษาของนักศึกษา มสธ.” 

2.  มีการจัดบริการด้านสิ�งอํานวยความ

สะดวกที�เอื�อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักศกึษา 

มหาวทิยาลัยมีการจัดบริการด้านสิ�งอํานวยความสะดวกที�เอื�อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ขอ งนักศกึษา  ดังนี� 

1. สํานักบริการการศึกษาซึ �งรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการจัดส่ง

เอกสารการสอนและวัสดุการศกึษาให้กับนักศึกษาได้อํานวยความสะดวก

ให้กับนักศกึษาที�จะต้องทํากิจกรรมประจําชุดวชิาส่งอาจารย์ผู้สอน  โดยได้

เพิ�มช่องทางการส่งเอกสารการทํากิจกรรมประจําชุดวิชาให้กับนักศกึษา

ด้วยการให้บริการนําเอกสารดังกล่าวขึ�นไว้บน website ของมหาวิทยาลัย

เพื�อให้นักศกึษาสามารถ download ไปใช้ได้ด้วยตนเอง  โดยในปีการศกึษา   

2552  ได้นํากิจกรรมประจําชุดวชิาขึ�น web จํานวน 355  ชุดวิชา   แยกเป็น

กิจกรรมประจําชุดวชิาของภาคการศึกษาที� 1/2552   

 

 

มสธ./สบศ. 3.1-2(1)  

http://www.stou.ac.th ระบบสารสนเทศ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี  กิจกรรม

ประจําชุดวชิา 

มสธ./สบศ 3.1-2(2)  รายชื�อกิจกรรม

ประจําชุดวชิา  ประจําภาคการศกึษา 
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 จํานวน  111  ชดุวชิา  ภาคการศึกษาท�ี 2/2552  จํานวน 126 ชุดวิชา และภาค

การศึกษาที� 3/2552  จํานวน  118  ชดุวชิา 

 

 2.   สํานักทะเบียนและวัดผลมีโครงการทดสอบความรู้ความสามารถพื �นฐาน

ทางการเรียนของนักศึกษาในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย  

โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถพื�นฐานทางการเรียน  3 ด้าน คือ ด้าน

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความคิดวเิคราะห์  

มสธ. / สทว. 3.1-2 (3) รายงานผล

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ

พ�ืนฐานทางการเรียนของนักศกึษา  

 3.  สํานักบัณฑิตศึกษา ได้ด ําเนินการนําแผนกิจกรรมการศึกษาระดับปริญญาโท

ลงในเว็บไซต์สารสนเทศบัณฑิตศกึษา  เพื�อให้นักศกึษาสามารถ Download 

แผนกิจกรรมการศกึษาก่อนดําเนินกิจกรรมการศกึษา  เพ�ือจะได้ทราบถึง

รายละเอียดต่าง  ๆ  ได้แก่  โครงสร้างเนื�อหาชดุวชิา  การเตรียมตัวของ

นักศึกษา  การดําเ นินการงานที �กําหนดให้ทํา  การเสนอผลงาน  การ

ประเมินผลงาน การประเมินผลการศกึษา การสมัมนาเสริม  ตารางการศกึษา

ชุดวิชา  ตารางการศกึษาประจําสปัดาห์ และประเด็นหัวข้อการทํารายงาน

ดังกล่าวได้ที�เว็บไซต ์ http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy 

มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (4)  หน้าเว็บไซต์

สําหรับ Download แผนกิจกรรม

การศกึษา 

มสธ. / สบฑ. 3.1 -2 (5)  บันทึกแจ้ง

สาขาวิชาหลังจากดําเนินการเรียบร้อย

แล้ว 

 4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดบริการห้องสมุดในด้านต่าง  ๆ ท�ังที�เป็น

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด   บุคลากรให้บริการ   อาคาร  สถานที�  

บรรยากาศ  และสิ�งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการห้องสมุด

ท�ังโดยบุคคลและทางออนไลน์ 

 

มสธ. / สบ. 3.1-2 (6)  สถานที�จริง   และ

เว็บไซต์ของห้องสมดุที� 

http://libray.stou.ac.th 
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 5.  สาขารัฐศาสตร์มีการจัดบริการด้านสิ�งอํานวยความสะดวกท�ีเอื�อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา  ดังนี� 

 

 5.1  สาขาวิชามีการให้ความรู้เกี�ยวกับการบริการทางวชิาการแก่สังคม        

 โดยการจัด รายการวิทย ุ“รัฐศาสตร์เพื�อประชาชน”  ออกอากาศทุก      

วันจันทร์  เวลา 16.00-17.00 น. 

5.2  สาขาวิชามีการจัดทํา e-learning  ชดุวชิาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน  

 

 5.3  สาขาวิชามีการจัดท ําค ําแนะนําต่าง  ๆ   ในการตอบข้อสอบอัตนัย

เผยแพร่แก่นักศกึษาทางเว็บไซต์   อาทิ  คําแนะนําการตอบข้อสอบ

อัตนัย  คําแนะนําในการศกึษาและเตรียมตัวสอบชุดวชิาความสมัพันธ์

ระหว่างไทยกับต่างประเทศ   เอกสารโสตทัศน์ชุดวชิาสถาบันและ

กระบวนการทางการเมืองไทย 

5.4  สาขาวิชามีการจัดทํา Web Casting ชุดวชิาต่าง  ๆ อาทิ  ชุดวชิาสถาบัน

และกระบวนการทางการเมืองไทย  ชุดวชิาปรัชญาการเมือง   ชุดวิชา

หลักและวธีิการศกึษาทางรัฐศาสตร์ 

มสธ. / รศ 3.1-2 (7)  CD รายการ

รัฐศาสตร์เพื�อประชาชน และ 

ตารางออกอากาศ 

มสธ. / รศ 3.1-2 (8) e-learning ชดุวชิา

ปัญหาการเมืองไทยปัจจบุัน 

มสธ. / รศ 3.1-2 (9)  เอกสารแนะนําการ

ตอบข้อสอบอัตนัย  เอกสารโสตทัศน์ที�

เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

 

 

มสธ. / รศ 3.1-2 (10)  เอกสารตาราง

ออกอากาศรายการ Web Casting ชดุวชิา

ต่าง ๆ 

 6.  สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจัดทํา  website ให้ความรู้ เกี�ยวกับการ

บริการทางวิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชาฯ 

มสธ. / มศ. 3.1-2 (11)  การดําเนินการ

โครงการพัฒนาสมรรถะผู้นําครอบครัว 

www.familyleader.or.th 
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 7.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริการด้านสิ�งอํานวยความสะดวกที�เอื�อต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา  ดังนี� 

7.1    มีการจัดทํา website ให้บริการทางวชิาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

แก่นักศกึษา และประชาชนท�ัวไป ชื�อ “การสร้างเสริมสุขภาพบน

เวบ็ไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” 

มสธ. / พศ. 3.1-2 (12) 

http://www.stouhealth.org 

 

 7.2  จัดทํา web casting เพื�อนําเสนอข้อมูลความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

และการสร้างสรรค์สงัคมโดย  คณาจารย์ บัณฑติ  และนักศึกษา  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของ มสธ. เป็นการให้คณาจารย์  นักศึกษาและ

ศษิย์เก่า ใช้เป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิดเห็นต่า ง ๆ 

ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกอากาศ

สดทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 11.00 – 12.00 น. 

7.3   มีการ Upload คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุดวิชาต่าง  ๆ ขึ�นบนเวบ็

เพจของสาขาวชิา  เพ�ืออํานวยความสะดวกให้นักศกึษาเข้ามาเปิดดู

ล่วงหน้า เพื�อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏบิัติการพยาบาล  ก่อน

ได้รับคู่มือที�ทางสํานักบริการการศึกษา มสธ. จัดส่งไปให ้

มสธ. / พศ. 3.1-2 (13) 

http://www.stou.ac.th/ (Banner : Live  

Board Web casting)  

มสธ. / พศ. 3.1-2 (14)  ตารางการ

ออกอากาศทาง web casting ของ

คณาจารย ์ บัณฑิต และนักศกึษา 

 

มสธ. / พศ. 3.1-2 (15)   

http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/home/ 

 8.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที�มีการทําเว็บไซตเ์กี�ยวกับการให้ความรู้เกี�ยวกับการ

บริการทางวชิาการแก่สงัคม   ดังนี� 

8.1 โครงการเว็บไซต์บริการวิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  

  (รศ.ดร.จไุร  ทัพวงษ)์ 

 

 

มสธ. / ศศ.  3.1-2 (16)  โครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2552  ที�มีการทําเวบ็ไซต์ 
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 8.2.  การบริการวชิาการแก่สังคมผ่าน สื�ออิเล็กทรอนิกส์  e-learning ใน

หลักสูตรการวเิคราะห์โครงการภายใต้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอน  

        (รศ.ดร.จไุร  ทัพวงษ)์ 

 

 8.3   การผลิตสื�ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการบริการวิชาการชดุวิชา  

           60340 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

  (รศ.สุนีย ์  ศีลพิพัฒน)์ 

8.4   การบริการวชิาการแก่สังคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning  ชุดวิชา

ทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

(รศ.ดร.กาญจนี  กังวานพรศิริ) 

 

 นอกจากนี�ยังได้มีการทํา Web Casting, e-learning (online) หรือ download  

คู่มือฝึกปฏิบัติ   

มสธ. / ศศ.  3.1-2 (17)  CD Web 

Casting 

มสธ. / ศศ.  3.1-2 (18)  e-learning 

(online) ชดุวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ  พร้อมคู่มือฝึกปฏิบัติ  

 9.  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีการจัดบริการด้านสิ�งอํานวยความ

สะดวกที�เอื�อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา  ดังนี� 

9.1  มีการทําเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพื�อให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม  

 

 

 

มสธ. / วท.3.1-2 (19)  

http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main

/web-stac-sc/intro.html 
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 9.2   มีการประชาสมัพันธ์กําหนดการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะชุดวชิาต่างๆ  และ

การประกาศรายชื�อนักศกึษาที�ต้องเข้ารับการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะฯ 

ทุกภาคการศึกษา บนเวบ็ไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

มสธ. / วท.3.1-2 (20)  

http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/ 

หัวข้อ “กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะ” 

 10. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ม ีWeb site ที�ให้ความรู้เกี�ยวกับบริการทางวิชาการแก่

สังคม   เชน่   โครงการ 2 ทศวรรษสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับใช้สงัคม  

กระดานสนทนา  โครงการศูนย์สุโขทัย อีกท�ังมีการทําชุดวิชา e-leaning เช่น  

ชดุวชิา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง   11201 คณิตศาสตร์

สําหรับสังคมศาสตร์ เป็นต้น  

มสธ. / ศป. 3.1-2 (21) 

http://www.stou.ac.th/school/sla/home 

 

 11. สํานักเทคโนโลยีการศกึษาได้มีการผลิตสื �อการเรียนการสอนที�เอื�อต่อ

การศึกษาด้วยตนเอง  ดังนี� 

- รายการโทรทัศน์ จํานวน 9 รายการ 

- รายการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 5 ชดุวชิา 

- สื�อวซีีดี  จํานวน 9 ชดุวชิา 

- สื�อซีดีเสียง   จํานวน 20 ชุดวชิา 

- สื�อสอนเสริมทางไกลผา่นดาวเทียม และ e-tutorial จํานวน 12 ชุดวชิา 

- VCD เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  จํานวน 4 ชุดวิชา 

- สื�อ e-Learning ระดับปริญญาตรี 17 ชดุวชิา  ระดับปริญญาโท 28 ชดุวชิา  

  และระดับปริญญาเอก 2 ชดุวชิา 

 

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (22)  เอกสารรายงาน

การผลิตสื�อการศกึษา ภาคการศึกษาที� 

1/2552  และ 2/2552 

 

 

 

 

 

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (23) 

http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse 
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 - ฝึกอบรม  STOU e-learning หลักสูตร ATutor 1.5.4  จํานวน 4 ครั�ง  

นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม  จ ํานวน 227 คน  และหลักสูตร D4L+P 

จํานวน 6 ครั�ง  มีนักศกึษาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 160 คน 

- จัดทําค ําแนะนําโปรแกรม D4L+P ในระบบ e-learning ให้แก่นักศกึษาไว้ที�

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  และสามารถ download คําแนะนําไปศึกษาได ้

- ได้นํารายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ท�ีออกอากาศไปแล้วมา

ให้บริการแก่นักศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการต่างๆ  

ย้อนหลังได้ในรูปแบบ VCD on Demand  จํานวน 2,564 รายการ และ 

Audio on Demand จํานวน 5,489  รายการ  ได้ที�เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (24)  เอกสารสรุป

การฝึกอบรมด้าน  e-learning ให้

นักศกึษา 

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (25) 

http://www.stou.ac.th/eLearning/instruc

tion  

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (26) 

http://ctestream02.stou.ac.th/ 

 

3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที�

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักศกึษา 

มหาวทิยาลัยได้จัดให้มีบริการด้านกายภาพที �ส่งเสริมคุณภาพชี วิตของนักศึกษา   

ดังนี� 

1. มีสถา นที�พักสําห รับ นักศกึษาที �ม าทํากิจกรรม การเ รียนกา รสอน            

ณ  ที�ทําการของมหาวทิยาลัย   เช่น   กิจกรรมการอบรม เข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วชิาชพี   กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา   กิจกรรม

สมัมนาเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  สถานท�ีดังกล่าวประกอบด้วย  

อาคารสมัมนา 1 อาคารสมัมนา 2  อาคารพิทยพัฒน์  และอาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ท�ังนี�  ตัวอาคารสถานที�  ห้องพัก ตลอดจนระบบการให้บริการของ

สถานที�มีมาตรฐานการให้บริการอย่างดี 

 

 

 

 

มสธ.3.1-3 (1) 

หลักฐานการตรวจสภาพจริง ณ ที�ทําการ 

มสธ. 
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 2.  มีห้องประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที�

ระบุในข้อ  1  ซึ�งได้มาตรฐานมีสิ�งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน  อาทิ  

โต๊ะ  เก้าอี�  เครื�องปรับอากาศ  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  คอมพิวเตอร์ 

3.  มีห้องสมุดที�ให้บริการหนังสือ  ตํารา  สื�อสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบการ

สืบค้นสารสนเทศที�ทันสมัยไว้บริการนักศกึษาท�ังระดับปริญญาตรี  ปริญญา

โท  และปริญญาเอก 

 

 4.  มีสถานที�จ ําหน่ายอาหารแก่บุคลากรที �ปฏิบัติงานและนักศึกษาที �ได้

มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอาหารและราคา 

 

 5.   มีการจัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยท�ังแก่บุคลากรที�ปฏบิัติงานและนักศึกษา

โดยจัดให้มีห้องพยาบาล  โดยมีพยาบาลประจําการและแพทยต์รวจรักษา

ตามเวลาท�ีกําหนด  ตลอดจนการให้บริการยารักษาโรค 

 

 6.  มีสถานที�ออกกําลังกายบริการสําหรับบุคลากรที�ปฏิบัติงาน  นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกซึ�งด ําเนินการโดยสโมสรมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

 ธรรมาธิราช 

 

 7.  มีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยที�สวยงามร่มรื�นเหมาะ

แก่การเข้ามาเยี�ยมชมพักผอ่น  และนักศึกษาหาความรู้ (อุทยานการศกึษา

รัชมังคลาภิเษก) 
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4.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่

นักศกึษา 

มหาวทิยาลัยได้จ ัดบริการใหค้ําปรึกษาแก่นักศึกษา  ดังนี� 

1.  สํานักบริการการศึกษาซ�ึงรับผิดชอบการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษาได้มี

กิจกรรมติดตามการเรียนและให้คําปรึกษา   โดยจัดทําเป็นโครงการติดตาม

การเรียนและให้คําปรึกษาเป็นโครงการที �ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดทําขึ�น

เพื�อช่วยเหลือนักศึกษาที �มีแนวโน้มออกกลางคันสูง   ให้เข้าใจระบบการ

เรียนการสอนทางไกลและสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  และ

สําเร็จการศกึษาอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาใน

โครงการแต่ละคนจะมีนักแนะแนวการศกึษาทําหน้าที �เป็นที �ปรึกษา

ประจําตัวคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือในกรณีเกิดปัญ หาระหวา่งเรียน  นัก

แนะแนวการศกึษาทุกคนจะให้บริการในเชิงรุก  โดยโครงการติดตามการ 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (1)  ตัวอย่างจดหมาย

เชิญนักศกึษาเข้าร่วมโครงการติดตาม

การเรียนและให้คําปรึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (2)  ตัวอย่างแบบ

ตอบรับเข้าร่วมโครงการติดตามการ

เรียนและให้คําปรึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3)  ตัวอย่างแบบจด

บันทึกการให้คําปรึกษาตามโครงการ

ติดตามการเรียนและให้คําปรึกษา 

 เรียน ให้ค ําปรึกษา ข้อมูลข่าวสารถึงนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมท�ังเป็น

ตัวแทนนักศกึษาประสานงานกับหน่วยงานอื�นๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ  ประกอบด้วย 

�  โทรศัพท/์จดหมาย 

�  E-mail : co.esoffice@stou.ac.th 

�  กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” 

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

�  เว็บไซต์ หน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา  และโครงการติดตามการเรียน 

        และให้คําปรึกษา  http://www.stou.ac.th/Office/Oes/OesPage/Guide/  

        e_counselor /index.thml 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4)  ตัวอย่างหน้า

เอกสารโครงการติดตามการเรียนและให้

คําปรึกษาบนเว็บไซต ์

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (5)  สถิติแสดง

รายการติดต่อนักศกึษาตามโครงการ

ติดตามการเรียนและให้คําปรึกษาทาง

โทรศัพท ์
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  มสธ. / สบศ. 3.1-4 (6)  ตัวอย่าง e-mail 

ถึงนักศกึษาเป็นรายบุคคล /e-mail ตอบ

รับของนักศกึษา     

   

 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (7)  สถิติแสดง

เป้าหมายและผลการดําเนินงานการส่ง  

e-mail ถึงนักศกึษาเป็นรายบุ คคล 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (8)  ตัวอย่างการตอบ

ปัญหาผ่านทาง  e-mail: 

co.esoffice@stou.ac.th 

  มสธ. / สบศ. 3.1-4 (9)  สถิติการตอบ

ปัญหานักศกึษาผ่านทาง e-mail: 

co.esoffice@stou.ac.th 

  มสธ. / สบศ. 3.1-4 (10) ตัวอย่างหน้า

กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” 

  มสธ. / สบศ. 3.1-4 (11)  สถิติการตอบ

ปัญหานักศกึษาผ่านทางกระดานสนทนา 

“คุยกับนักแนะแนว” 
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 2.    สํานักทะเบียนและวัดผลมีการจัดบริการให้คําปรึกษาด้านงานทะเบียน

นักศึกษาแก่นักศกึษาระดับปริญญาตรี /ผู้เ รียน  โดยมีการให้บ ริการ

คําปรึกษาทางจดหมาย โทรศัพท ์โทรสาร กระดานสนทนา อีเมล์ และจัด

สถานท�ีให้บริการนักศึกษาที �มาติดต่อด้วยตนเอง  ณ ที�ทําการของ

มหาวิทยาลัยไว้ที�ห้องประชาสมัพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริการ 1 ช�ัน 2 โดย

ให้บริการเกี �ยวกับการรับสมัครนักศกึษา  งานทะเบียนนักศึกษา  และ

บริการให้คําปรึกษาแก่นักศกึษาด้านงานทะเบียนนักศกึษา 

มสธ. / สทว. 3.1-4 (12)  สถานที�จัด

ให้บริการนักศกึษา ณ ห้องประชา-

สมัพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริการ 1 ช�ัน 2  

(ภาพถ่ายสถานที�ให้บริการนักศกึษา) 

 3.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการให้คําปรึกษาแก่นักศกึษาผา่นช่องทางต่าง ๆ ดังนี� 

3.1  การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรศัพท ์

 

 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (13)  สถิติการใช้

โทรศัพท์ติดต่อกับนักศกึษา 

 3.2  การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรสาร 

 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (14)  สําเนาการตอบ

จดหมายนักศกึษาทางโทรสาร 

 3.3  การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางจดหมาย 

 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (15)  สําเนาจดหมาย

ตอบปัญหานักศกึษาทางไปรษณีย  ์

 3.4  การให้นักศึกษามาพบปะที�คณาจารย์ที�สาขาวิชาฯ  โดยการกําหนด 

 ตารางเวลาที�อาจารย์แต่ละท่านสะดวกท�ีจะให้นักศึกษามาพบหรือ 

 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (16)  ตารางเวลาที�

อาจารย์ก ําหนดให้นักศกึษามาพบปะ

คณาจารย ์
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 3.5  การจัดตอบปัญหาต่าง ๆ แก่นักศึกษาทาง Webboard, e-mail 

 

มสธ. / รศ. 3.1-4 (17)  สําเนาเอกสาร

ก า ร ต อ บ ปัญ ห า แ ก่นัก ศึก ษ า ท า ง 

WebbBoard, e-mail 

 4.  สาขาวิชามนุษยศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศกึษาผ่านชอ่งทาง

ตอบจดหมาย  และมีการจัดกิจกรรมติดตามการเรียนการสอน  โดยจัดแนะ

แนวการศกึษาชุดวชิาการพัฒนาที�อยู่อาศัยสําหรับนักศกึษา   ที�สอบไม่ผ่าน

มาแล้วจ ํานวน 2-3 ครั�ง 

มสธ. / มศ. 3.1-4 (18)  ตอบจดหมายให้

คําปรึกษาแก่นักศกึษา ช่วงเดือน ส.ค. 

52-เม.ย. 53 จํานวน 9 ราย 

  มสธ. / มศ. 3.1-4 (19)  รายชื�อนักศกึษา

ที�มาเข้ารับการแนะแนวการศกึษาชุดวชิา

พัฒนาที�อยู่อาศัย วันที� 4  ม.ค. 53 

จํานวน 10 ราย 

 5.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาและศิษย์

เก่า หลายชอ่งทาง ได้แก่ กระดานสนทนาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

โทรศัพท ์ e–mail  และจดหมาย  

มสธ. / พศ. 3.1-4 (20) ตัวอย่างการตอบ

ปัญหาที�นักศกึษา และศษิย์เก่าถามเข้ามา

ทางกระดานสนทนา 

มสธ. / พศ. 3.1-4 (21) ตัวอย่าง e–mail 

ที�นักศกึษาเขียนมาปรึกษาอาจารย์ 
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 6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการให้บริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศกึษาโดยมี

คณาจารย์อยู่เวรเพื�อตอบปัญหาแก่นักศกึษาทุกวันเวลาราชการ   ผ่าน

ช่องทางต่าง  ๆ  โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย  พบปะ Webboard      

e-mail  ของสาขาวิชา 

มสธ. / ศศ.  3.1-4 (22)  สมุดบันทึก

รายละเอียดการปฏิบัติงานตอบคําถาม

นักศกึษาประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มสธ. / ศศ. 3.1-4 (23)  ตารางลงนาม

ปฏบิัติงานเพ�ือตอบคําถามนักศึกษา 

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการให้บริการให้คําปรึกษาแก่

นักศกึษาผ่านช่องทางต่าง  ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย  

พบปะ Webboard  e-mail 

มสธ. / วท. 3.1-4 (24)  กระดานสนทนา

กลาง 

http://www.stou.ac.th/forum/display_fo

rum_topics.asp?ForumID=16 

  มสธ. / วท.3.1-4 (25) 

กระดานสนทนาชุดวิชา 96102 ที� 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board

96102 

มสธ./วท.3.1-4 (26)  แบบฟอร์มตอบ

ปัญหานักศกึษาประจําวัน 

 8. สาขาวิชาศลิปศาสตร์มีบริการให้คําปรึกษาแก่นักศกึษาหลายช่องทาง  เช่น 

โทรศัพท ์โทรสาร จดหมาย กระดานสนทนา e-mail และสาขาวิชาฯ มี

การจัดตารางคณาจารย์ตอบปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

มสธ./ศป. 3.1-4 (27)  Web site ของ

สาขา http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/  

มสธ . /ศป.  3.1-4 (28)  ใบลงชื�อการ

ปฏบิัติงานแนะแนวนักศกึษา 
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 9.  ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  มีการให้บริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา

เกี�ยวกับระบบการเรียนการสอนของ  มสธ.  ผ่านชอ่งทางโทรศัพท์ , 

Webboard  ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.  และด้วยตนเอง  ณ ศนูย์วทิยพัฒนา  

และหน่วยบริการเคลื �อนที�  โดยมีผลการดําเนินงานในการให้บริการแก่

นักศกึษา  จํานวน 1,628  ราย 

มสธ. / ศวน. 3.1-4 (29)  บันทึกรายงาน

ผลการให้บริการการศกึษา 

มสธ. / ศวน. 3.1-4 (30)  Webboard  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 

 10. สํานักเทคโนโลยีการศกึษามีการให้บริการให้คําปรึกษาแก่นักศกึษา  โดย

จัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์   ได้จัดระบบการให้คําปรึกษา

แนะนําแก่นักศึกษาเกี �ยวกับการศึกษาในรูปแบบ  e-Learning  ท�ังใน

รูปแบบของโทรศัพท ์e-Mail และ Webboard 

มสธ. / สทศ. 3.1-4 (31)  ให้คําปรึกษา

แนะนําเกี�ยวกับการศกึษาแบบ  

e-Learning ทางโทรศัพท ์ 

0 2504 7415-18 และ 

e-Learning@stou.ac.th 

มสธ. / สทศ. 3.1-4 (32)  จัดบริการถาม-

ตอบปัญหาทาง Webboard  

http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/ 
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5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที�เป็น

ประโยชน์ต่อนักศกึษาและศษิย์เก่า 

1. สํานักบริการการศกึษาได้บริการข้อมูลข่าวสารเรื�องการกู้ยืมทุนเพ�ือการศึกษา 

ซ�ึง ป ระก อบ ด้ว ย เ รื�อง ทุน กู้ยืม  ก ยศ .  ข อง รัฐบ า ล  ทุน กา รศกึษ า

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย ได้นําข้อมลูรายละเอียดเรื�องทุนและ

การกู้ยืม  ตลอดจนใสมัครขึ�น Website ของมหาวิทยาลัยเพ�ือให้ 

มสธ. / สบศ. 3.1-5 (1) 

http://www.stou.ac.th  

สํานักบริการการศกึษา  ฝ่ายแนะแนว

การศกึษา  ทุนการศึกษา 

 นักศึกษาสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว 

2.  สํานักทะเบียนและวัดผลมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการรับสมัคร

นักศกึษา งานทะเบียนนักศกึษา  และการให้บริการวชิาการแก่สังคมใน

หลักสูตร  ต่าง  ๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาผ่านชอ่งทางต่าง  ๆ ได้แก่ 

ข่าว  มสธ. รายการวทิยุบนอินเทอร์เน็ต   เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย และ 

SMS เป็นต้น  

 

มสธ. / สทว 3.1-5 (2)  ตัวอย่างการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ  

มสธ. / สทว. 3.1-5 (3)  ข่าว มสธ.  ม.ค.-

มี.ค.53  รายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ต.doc 

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

 3.  สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดทําข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวข้องกับงานบริการ

ห้องสมุด  เช่น 

-  เรื�องบริการของห้องสมุด   เชน่  รายชื�อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

ประเภทต่าง  ๆ  ช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด          

คู่มือการค้นคว้าห้องสมุด  แบบฟอร์มการใช้บริการห้ องสมดุทางออนไลน์ 

(e form)  โครงการวจิัย ฯลฯ   

-  เรื�องสาระความรู้  เช่น   นิทรรศการออนไลน์  รายชื�อหนังสือดีเด่น   

 รายชื�อหนังสือที�ได้รับรางวัลซไีรท ์ การจัดการความรู้ของห้องสมุด ฯลฯ 

 

 

 

มสธ. / สบ. 3.1-5 (4)  เวบ็ไซต์ของ

ห้องสมดุที� http://library.stou.ac.th 
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 4.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสารที �เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา

และศิษย์เก่า ดังนี� 

4.1   นําหัวข้อวทิยานิพนธ์ที �ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา มสธ. เผยแพร่ทางเว็บไซต์สาขาวิชาฯ 

 

 

มสธ. / รศ 3.1-5 (5)  หัวข้อวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาที�ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา มสธ. 

 4.2   รายชื�อวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาที�สําเร็จการศกึษาและเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์สาขาวิชาฯ 

มสธ. / รศ 3.1-5 (6)  รายชื�อวทิยานิพนธ์

ของนักศกึษาที�สําเร็จการศึกษา 

 6.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการขึ�นเว็บไซต์ของสาขาวิชา เพื�อให้ข้อมูลแก่

ศษิย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน  เก�ียวกับ การจัดการเรียนการสอน  การสัมมนา

บัณฑิต และการจัดประชมุวิชาการวันสถาปนา มสธ.รวมท�ังโอกาสอื�น ๆ 

มสธ. / พศ. 3.1-5 (7) Print out home 

page ของสาขาวิชา 

 

        7.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการทําเวบ็ไซต์เกี�ยวกับการให้ความรู้เกี�ยวกับการ

บริการทางวิชาการแก่สงัคม  ดังนี� 

7.1  โครงการเวบ็ไซต์บริการวชิาการแก่สังคมของสาขาวิชา    

        เศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.จไุร  ทัพวงษ)์ 

7.2  การบริการวิชาการแก่สงัคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ใน    

       หลักสูตร 

7.3  การวเิคราะห์โครงการภายใต้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอน  

(รศ.ดร.จุไร  ทัพวงษ)์ 

7.4  การผลิตสื�ออิเล็กทรอนิกส ์e-learning ในการบริการวชิาการชดุวิชา 

       60340 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

                  (รศ.สุนีย  ์ ศีลพิพัฒน์) 

 

 

มสธ.  /  ศศ . 3.1-5 (8) อ้างถึงเอกสาร

หมายเลข  มสธ./ศศ. 3.1-2(15) 
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 7.5  การบริการวิชาการแก่สงัคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning        

       ชุดวชิาทฤษฎีและนโยบายการเ งิ นของ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

  (รศ.ดร.กาญจนี  กังวานพรศริิ) 

สาขาวิชาที�มีการทํา Web Casting, e-learning (online)  ที�ให้บริการเพิ �มพูน

ความรู้ท�ังนักศกึษาปัจจบุัน  ศษิย์เก่า  และสังคมด้วย 

 

 8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการทําเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื�อให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม  

มสธ. / วท.3.1-5 (9) 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main  

และ http://www.stou.ac.th/ Schools/sst/ 

main/web-stac-sc/intro.html 

 9. สาขาวิชาศลิปศาสตร์มีเว็บไซตที์�ให้ความรู้เกี�ยวกับบริการวชิาการแก่สงัคม   

เช่น  โครงการสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับใช้สงัคมและโครงการศนูย์

สุโขทัย 

มสธ . / ศป. 3.1-5 (10)  อ้างถึงเอกสาร 

มสธ./ศป. 3.1-2(20) 

 10.ศูนย์วิท ยพัฒนา  มสธ. ยะลา  ได้ดําเนินการให้บ ริการข้อมูลเกี �ยวกับ

มหาวทิยาลัยและการรับสมัครนักศกึษา  โดยผ่านช่องทาง  ดังนี�  

1.  ป้ายผ้าประชาสมัพันธ์ 

2.  เว็บไซต ์ศวน. มสธ. ยะลา http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/ 

3.  รายการวิทย ุFM 94.25 ยะลา 

4.  แผ่นปลิว  แผน่พับ 

 

มสธ. / ศวน. 3.1-5 (11)  บันทึกรายงาน

ผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักศกึษาใหม่ปีการศกึษา   2552 

มสธ. / ศวน. 3.1-5 (12)  ตาราง

ออกอากาศรายการวิทย ุ  
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6. มีการจัดโครงการเพ�ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า 

1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพื�อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า โดย 

1.1  จัดกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  

       รัฐศาสตร์และมหาบัณฑติรัฐศาสตร์ 

 

1.2  จัดกิจกรรมการอภิปรายทางวชิาการในการอบรมเข้มประสบการณ์ 

       วิชาชีพ 

 

 

มสธ. / รศ. 3.1-6 (1)  ตารางการอบรม

เข้มประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 

มสธ. / รศ. 3.1-6 (2)  บันทึกเชิญ

วทิยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเข้ม

ประสบการณ์วชิาชีพ 

 1.3   จัดทําวารสารทางวชิาการเพ�ือเผยแพร่แก่นักศึกษาและศษิย์เก่า  และ     

ให้นักศกึษานําบทคัดย่อวทิยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวเพ�ือ

เผยแพร่ 

มสธ. / รศ. 3.1-6(3)  วารสารรวม

บทความวิชาการรัฐศาสตร์   27 ปี 

 1.4  ส่งเสริมให้นักศกึษาและศิษย์เก่าจัดต�ังชมรมรัฐศาสตร์เพื�อร่วมจัด 

       กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสาขาฯ 

มสธ. / รศ. 3.1-6 (4)  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวชิาฯ 

เพื�อจัดต�ังชมรมรัฐศาสตร์ 

 2.  สาขาวชิามนุษนิเวศศาสตร์มีการจัดโครงการเพื �อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วชิาชีพแก่นักศกึษาและศษิย์เก่า  โดย 

2.1   มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ทุก

วิชาเอกและการจัดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศกึษาที �กําหนด

ในหลักสูตร 

 

 

มสธ. / มศ.  3.1-6 (5)  กิจกรรม

ประสบการณ์วชิาชีพคหกรรมศาสตร์ 

ภาคการศกึษาที� 1/2552 วันท�ี 28 ต.ค. 52 

- 1 พ.ย. 52 
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 2.2   มีการจัดกิจกรรมบริการวชิาการแก่สงัคมให้แก่นักศกึษาและศษิย์เก่า 

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี  มสธ. 

มสธ. / มศ.  3.1-6 (6)  กิจกรรมฝึก

ปฏบิัติเสริมทักษะนักศกึษา วิชาเอกการ

โรงแรมและภัตตาคาร ภาคการศกึษาที� 

1/2552 วันท�ี 22-26 สิงหาคม 52 

มสธ. / มศ.  3.1-6 (7)  กิจกรรมฝึก

ปฏบิัติเสริมทักษะนักศกึษา  ชดุวชิาเคมี

และจุลชีววทิยาของอาหาร ปีการศกึษา  

2552  วันที� 22-25 มีนาคม 2552 และ 

วันที� 10-13  พฤษภาคม  2552 

มสธ.  / มศ. 3.1-6 (8)  สรุปผลการ

ประชุมวชิาการเรื�อง “วกิฤตและ

ทางออกครอบครัวไทย”  ในการจัด

กิจกรรม  วันที�  3  กันยายน 2552  วัน

สถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี 

มสธ. 

 3.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดโครงการเพื�อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วชิาชีพแก่นักศกึษาและศษิย์เก่า  ดังนี� 

- จัดอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการพยาบาลให้แก่นักศึกษา

ก่อนที�จะสําเร็จการศกึษา ปีการศกึษาละ  2 ครั�ง 

 

มสธ./พศ. 3.1-6 (9)  ตารางการอบรม

เข้มประสบการณ์วชิาชีพ 
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 - จัดการประชุมวิชาการ เรื�อง การเขียนบทความวจิัยเพ�ือตีพิมพ์ในวารสาร

และนําเสนอในการประชุมวิชาการ” ระหวา่งวันที� 7 - 8 พ.ย. 2552  เพื�อให้

ความรู้และฝึกทักษะแก่นักศกึษาปริญญาโทที �กําลังทําวิทยานิพนธ์    

 

มสธ. / พศ . 3.1-6 (10)  เอกสารคําส�ัง

แต่งตั�งคณะกรรมการจัดการประชมุ

วชิาการ และกําหนดการประชมุวิชาการ

เรื�อง การเขียนบทความวจิัยเพื�อตีพิมพ์

ในวารสารและนําเสนอในการประชมุ

วชิาการ 

 - จัดอบรม/ประชุมวชิาการ  เพื�อเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ ศิษย์เก่า  

ได้แก่ การอบรมเรื�อง การบันทึกทางการพยาบาล 

 

มสธ. / พศ. 3.1-6 (11)  ตารางการอบรม 

เรื�อง การบันทึกทางการพยาบาล 

 4.    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพ�ือพัฒนาประสบการณ์ทาง   

       วชิาชีพแก่นักศกึษาและศษิย์เก่า  ดังนี� 

4.1   สาขาวิชามีกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วชิาชีพ  และกิจกรรม

ฝึกปฏิบัติเส ริมทักษะ  รวมท�ังมีการเชิญวทิยากรภายนอกมาให้ความรู้

ที�ทันสมัยแก่นักศึกษา 

4.2  สาขาวิชาจ ัดรายการ Web Casting ในหัวข้อวชิาการเรื�องเศรษฐศาสตร์

วัฒนธรรม โดยเน้นศิษย์เก่าโดยตรง โดยให้กําหนดชื�อรายการดังนี�  

รายการพัฒนาความรู้  ประสบการณ์วชิาการวิชาชพีแก่ศิษย์เก่ าที�

เกี�ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดย อาจารย์รัชนี  โตอาจ 

มสธ. / ศศ. 3.1-6 (12)  หนังสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นวทิยากรใน

การอบรมประสบการณ์วชิาชีพ   อบรม

เข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ 

มสธ. / ศศ.  3.1-6(13)  Web Casting ใน

หัวข้อเรื�อง รายการพัฒนาความรู้ 

ประสบการณ์วิชาการวิชาชพีแก่ศิษย์เก่า 

เรื�อง เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม  เมื�อวันที� 

11 พฤษภาคม 2553 
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 5. สาขาวชิ าวิทยาศาสต ร์และเท คโนโลยี มีการจัดโครงการเ พื �อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศกึษาและศษิย์เก่า  ดังนี� 

 5.1  มีการจัดกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพของทุกวิชาเอก 

 

 

 

 5.2  การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวชิาในทุกวชิาเอก  

 

 

มสธ. / วท.3.1-6 (14)  

96409 ประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ และ 97409 ประสบ-

การณ์วชิาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 

มสธ. / วท.3.1-6 (15)  

96401 ระบบสํานักงาน อัตโนมัติ 

  96408 การจัดการระบบ ฐานข้อมูล 

97403 เทคโนโลยี ก่อนพิมพ ์

  97404 กระบวนการพิมพ์พ�ืนนูนและ       

พ�ืนราบ 

97405 กระบวนการพิมพ์พ�ืนลึก การพิมพ์

พ�ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด 

  

5.3   มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื�อวันที� 4 กันยายน 2552 

โดยเชิญนักศกึษาและศษิย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายทางวชิาการ 

97406 เทคนิคหลังพิมพ ์

มสธ. / วท. 3.1-6 (16)  หนังสือเชิญเข้า

ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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       6. สาขาวิชาศลิปศาสตร์มีการจัดกิจกรรมโลกวิชาชีพสารสนเทศในการ

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศ  โดยเชิญวทิยากรซึ�ง

เป็นศษิย์เก่ามาบรรยายและเล่าประสบการณ์  

มสธ. / ศป. 3.1-6 (17)  บันทึกที� ศธ 

0522.15/พิเศษ เรื�องกําหนดการและ

รายชื�อวทิยากรอบรมเขม้ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชีพฯ    

7.   มีการประเมินคุณภาพของการ 

ให้บริการท�ัง 5 เรื�องข้างต้นเป็น

ประจําทุกปี 

มหาวทิยาลัยได้มกีารประเมินคุณภาพของการบริการในเรื�องต่าง ๆ ดังนี� 

ด้านสิ�งอ ํานวยความสะดวกที�เอ�ือต่อการเรียน  

1.  สํานักทะเบียนและวัดผลได้มีการสํารวจความพึงพอใจข องนักศกึษาที�รับ

บริการงานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เพื�อที�จะได้นํา

ข้อเสนอแนะที�ได้มาปรับปรุงการให้บริการ  จํานวน 4 เรื�อง ดังนี� 

1.1  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านทะเบียน  

       นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที�มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ท�ีทําการ มสธ. 

 

 

 

 

 

มสธ. / สทว. 3.1-7 (1)  อ้างถึงเอกสาร

หมายเลข 3.1-1(3) 

 1.2  การสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูล 

       ข่าวสาร SMS 

มสธ. /  สทว 3.1-7(2)  อ้างถึงเอกสาร

หมายเลข 3.1-1(4) 

 1.3 การสาํรวจความพึงพอใจของนักศกึษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ 

1.4 การสาํรวจความพึงพอใจของนักศกึษาต่อการให้บริการข้อ มูลข่าวสาร

ผ่าน E-mail และ Webboard    

มสธ. / สทว 3.1-7(3)  อ้างถึงเอกสาร

หมายเลข 3.1-1(5) 

มสธ. / สทว 3.1-7(4)  อ้างถึงเอกสาร

หมายเลข 3.1-1(6) 
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 2.   สํานักบัณฑติศึกษา  ได้มีการสาํรวจความพึงพอใจต่อการใ ห้บริการห้อง

บริการบัณฑติศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา   ณ อาคารวชิาการ 3  

ช�ัน 2 เพื�อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขงานบริการ  

การสาํรวจแบ่งเป็น  2 ตอน  

มสธ.  / สบฑ.  3.1-7 (5)  ผลประเมิน

ค ว า ม คิด เ ห็น นัก ศกึ ษ า  ร ะ ดับ

บัณฑิตศึกษา ผู้มาใช้บริการห้องบริก าร

บัณฑิตศึกษา 

 ตอนที� 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 ความคิดเห็นเก�ียวกับสถานท�ีและการให้บริการของเจ้าหน้าที� สํานัก

บัณฑิตศึกษาได้รวบรวมแบบสํารวจนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล

เป็นรายไตรมาส  รวมท�ังสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาในภาพรวมประจําปีงบประมาณ  2552      (ไตรมาสท�ี 1-4 

ระหว่างวันท�ี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) มีผลการประเมินในด้าน

กายภาพของ ตอนที� 1 พบวา่  บริการที �นักศึกษาขอใช้สูงสุด  คือ บริการ

เครื�องพิมพ์เลเซอร์เพ�ือพิมพ์เอกสาร สําหรับตอนที� 2  พบวา่ ผู้มาใช้บริการมี

ความพงึพอใจเจ้าหน้าที�ที�ให้บริการในระดับสูงสุด  

 

มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (6)  ผลการประเมิน

คว า ม คิด เ ห็น ข อ ง นักศกึ ษ า ระ ดับ

บัณฑติศกึษา (ไตรมาสที� 1-4 ระหวา่ง

วันที� 1 ตุลาคม  2551 – 30 กันยายน 

2552) 

 2.   สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 

       ใช้สื�อการศึกษาของนักศึกษา ดังนี� 

 3.1 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช ้ e-Learning ผ่านทาง

เว็บไซต์ เพื�อสอบถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  จํานวน  3 ด้าน    

              ประกอบด้วย ด้านบทเรียน ด้านโครงสร้างบทเรียน และด้านการ 

              ออกแบบบทเรียน ผลปรากฏวา่มีนักศกึษาตอบแบบสอบถาม เป็น  

              จ ํานวน  149  ราย  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก  

 

 

มสธ. / สทศ. 3.1-7(7) 

http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/ 
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  3.2  มีการสํารวจความคิดเห็นของนักศกึษาเก�ียวกับสื�อประกอบชุดวิชา 

        จ ํานวน 12 ชดุวชิา ประกอบด้วย 

1. ชุดวชิาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา 

2. ชดุวชิาการบัญชีข�ันกลาง 1 

3. ชดุวชิาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  

4. ชดุวชิาเศรษฐศาสตร์เพื�อการบริหารรัฐกิจ 

5. ชุดวชิากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 

6. ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 

7. ชุดวชิาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 

8. ชุดวชิาสุขภาพกับการพัฒนา 

9. ชุดวชิาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 

10.ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 

11. ชดุวชิาหลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

12. ชดุวชิาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพ�ือการจัดการการผลิตสัตว ์

มสธ.  / สบฑ. 3.1-7 (8)  เอกสาร “สรุป

งานวจิ ัย เรื�อง การศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาเกี�ยวกับสื�อการศกึษาประกอบ

ชดุวชิา” 

 ด้านกายภาพ 

1.  สํานักวชิาการได้มีการประเมินด้านกายภาพผู้กรอกแบบสอบถามคือ

นักศกึษาที�เข้าอบรมเขม้ชดุวชิาประสบการณ์วชีิพ   ซึ�งผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี มีค่าเฉล�ีย = 4.11 โดยในภาคการศกึษาท�ี 1/2552 ค่าเฉลี�ย =4.14  

ภาคการศึกษาที� 2/2552 มีค่าเฉล�ีย =4.08 

หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน  1.00-1.49  = ควรปรับปรุงมากที �สุด  

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

 

มสธ. / สว. 3.1-7 (9)  ตัวอย่าง สรุปผลการ

ประเมินสภาพทั�วไปในการจัดอบรมเข้ม

ชดุ วิช าป ระสบการณ์วชิ าชีพในภา ค

การศกึษาที� 1/2552 และภาคการศกึษาที� 

2/2552 (ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2553) 
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 2.  สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดแบบสาํรวจความพึงพอใจนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อการใชบ้ริการห้องสมุด   สาํนักบรรณ

สารสนเทศ มสธ.  ประจําทุกปีอย่างต่อเนื�อง 

มสธ. / สบ. 3.1-7 (10)  แบบสํารวจความ

พึงพอใจของนักศกึษามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชต่อการใช้บริการ

ห้องสมดุ  สาํนักบรรณสารสนเทศ  

มสธ. ประจําปี  2552 

 ด้านแนะแนวการให้คําปรึกษา 

1.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินการให้บริการการ

แนะแนวการศกึษา  โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ท�ี  85.5 

 

มสธ. / ศวน. 3.1-7 (11)  ผลการประเมิน

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แนะแนวการศกึษาประจําปี  2552 

  2.  สํานักเทคโนโลยีการศกึษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช ้

e-Learning  

 

 

 ด้านข้อมูลข่าวสาร 

1.   สํานักบริการการศกึษาได้ดําเนินการออกแบบสอบถามเพื �อประเมินผลการ

ดําเนินงานการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพ�ือการศึกษา (กยศ.) ประจ ําปีการศึกษา   

2552 โดยส่งแบบสอบถามถึงนักศกึษาที �ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม  ซ�ึง

สรุปผลการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับทุน  โดยส่วนใหญ่

อยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี�ยวกับการ

ขอรับทุน ความสะดวกในการเขา้ไปกรอกข้อมูล  

 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (12)  แบบสอบถาม

เพื�อการประเมินผลการดําเนินงาน 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (13)  เอกสารสรุปผล

การประเมินความพึงพอใจการ

ดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ�ือ

การศกึษา (กยศ.) 
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 เพ�ือขอรับทุน  ระยะเวลาในการพิจารณา และประกาศผลผู้ได้รับทุน  การแจ้งผล

พิจารณา ความรวดเร็วในการดําเนินการส่งมอบทุนให้แก่นักศกึษา  ฯลฯ 

 

 ด้านแนะแนวการให้คําปรึกษา 

1.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินการให้บริการการ

แนะแนวการศึกษา  โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ที�  85.5 

 

มสธ. / ศวน. 3.1-7 (14)  ผลการประเมิน

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แนะแนวการศกึษาประจําปี  2552 

 ด้านการพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1.  สํานักวชิาการประเมินผลความรู้ที�ได้รับจากการอบรมประสบการณ์วิชาชพี

สํา หรับ นักศกึษาปัจ จุบัน   กา รป ระเ มินผลคว า ม รู้จ ากการอบ รม

ประสบการณ์วชิาชพีได้เริ�มแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน  2553  ซ�ึงผล

จากการประเมินนักศกึษาที�เข้าอบรมมีความรู้จากการเข้าอบรมอยู่ในระดับด ี 

มีค่าเฉล�ีย = 4.31 

        หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49=ควรปรับปรุงมากที�สุด 

 

มสธ. / สว. 3.1-7 (15)  สรุปผลการวัด

ความรู้ของนักศึกษาที�ได้รับจากการเข้า

อบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ 

 

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

 2.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ  ดังนี� 

2.1 มีการประเมินคุณภาพการจัดท ํา website ให้บริการทางวชิาการด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพแก่นักศกึษา  และประชาชนท�ัวไป ช�ือ “การสร้างเสริม

สุขภาพบนเว็บไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”  

 

มสธ. / พศ. 3.1-7 (16)  การสร้างเสริม

สุขภาพบน  เว็ปไซต์สาขาวิชาพยาบาล-

ศาสตร์ มสธ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 2.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 

ซึ�งผลการประเมินวทิยากรอยู่ในระดับมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 4.93 และ 4.97 

ผลการประเมินสภาพทั�วไปอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี�ย4.13   

มสธ. / พศ. 3.1-7 (17)  เอกสารผลการ

ป ระ เ มิน คุณ ภ าพ กา รจัด อบ รม เ ข้ม

ประสบการณ์วชิาชพีการพยาบาล 

 2.3 มีการประเมินคุณภาพการจัดการประชมุวิชาการ เรื�อง การเขียนบทความ

วจิัยเพื�อตีพิมพ์ในวารสารและนําเสนอในการประชุมวชิาการและการ

จัดการประชมุวิชาการ  เรื�องการบันทึกทางการพยาบาล   โดยมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการมีค่าเฉลี �ย  4.58  ความพึงพอใจ

ในการจัดประชุมมีค่าเฉล�ีย 4.61 

 

 

มสธ .  / พศ .  3.1-7 (18)  เอกสารการ

ประเมินคุณ ภาพการจัด การประชุม

วชิาการ เรื�อง การเขียนบทความวิจัยเพ�ือ

ตีพิมพ์ในวารสารและนําเสนอในการ

ประชุมวชิาการและการประชุมวชิาการ

เรื�องการบันทึกทางการพยาบาล 

8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า 

ด้านสิ�งอ ํานวยความสะดวกที�เอ�ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. สํานักทะเบียนและวัดผลพบวา่นักศกึษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรียน และคํานวณ

ค่าใช้จา่ยลงทะเบียนเรียนผิ ดพลาด ทําให้เกิดปัญหาต่อการนําข้อมูล

ลงทะเบียนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้สร้างโปรแกรมจําลองและคํานวณ

ค่าลงทะเบียนเรียน เพื�อให้นักศกึษาได้ทดลองลงทะเบียนเรียนก่อนที�จะทํา

การลงทะเบียนเรียนจริง  เพ�ือสร้างความเข้าใจให้นักศกึษาและลดปัญหา

ข้อผดิพลาดที�เกิดขึ�นจากการลงทะเบียนเรียน 

 

 

มสธ. / สทว. 3.1-8 (1)  โปรแกรมจําลอง

และคํานวณ ค่าลงท ะเบียนเ รียน บ น

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

http://www.stou.ac.th 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมจ ําลอง

และคํานวณค่าลงทะเบียน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 2.   สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการอํานวยความสะดวกที�เอื�อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ ดังนี� 

2.1  นําผลการประเมินมาปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน         

       e- Learning โดยนําโปรแกรม D4L+P มาใชใ้นชดุวิชาระดับ        

       ปริญญาเอก  4 ชดุวชิา ปริญญาโท  1 ชดุวชิา ซึ�งช่วยให้ผู้สอนและ   

       ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิด 

2.2  นําผลสํารวจความต้องการสื�อของนักศกึษามาผลิตสื�อซีดีเสียงใน 

       รูปแบบ  MP3 ทําให้นักศกึษามีความสะดวกในการรับฟังมากขึ�น 

 

 

มสธ. / สทศ. 3.1-8 (2) 

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

Dcourses/ 

 

มสธ. / สทศ. 3.1-8 (3)  ซดีีเสียงรูปแบบ  

MP3 ชดุวชิาการบริหารการเปลี�ยนแปลง 

 ด้านกายภาพที�ส่งเสริมคุณภาพชวิีต  

1.  สํานักบัณฑิตศึกษาได้จัดบริการห้องบริการนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดย

มีวัตถุประสงค ์เพื�อให้บริการคอมพิวเตอร์  และห้องให้คําปรึกษากลุ่มย่อย

แก่นักศกึษาระดับปริญญาเอกที�เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสมัพันธ์ต่าง  ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ณ อาคารสมัมนา  2 ช�ัน 1  โดยเปิดให้บริการตั �งแต่เดือน

กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา  เปิดทําการวันจันทร์ -วันเสาร์ ต�ังแต่เวลา  09.00 

น. -  22.00 น.   และวันอาทิตย ์ต�ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้องบริการ

นักศึกษาดังกล่าวมีจํานวนท�ังสิ�น 9 ห้อง ประกอบด้วย  

ห้อง 147   จัดเป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์    

ห้อง 149   จัดเป็นห้องประชุม  และรวมห้องจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา   

ห้อง 171, 172, 173, 175, 176, 177, และ 178  จัดเป็นห้องย่อยของนักศึกษา            

เพื�อพบปะแลกเปลี�ยนระหวา่งจ ัดกิจกรรมร่วมกัน 

 

 

มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (4)  ภาพถ่ายสถานที�

จัดห้องบริการนักศึกษาระดับปริญญา

เอก 

มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (5)  แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ห้องบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาเอก 

มสธ. / สบฑ.  3.1-8 (6)  รายงานความ

คืบหน้าการเปิดให้บริการห้องบริการ

นักศกึษาระดับปริญญาเอก 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ในการนี� สํานักบัณฑิตศกึษาได้จัดสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็นไว้ให้บริการ

ภายในห้องดังกล่าว  และได้กําหนดแนวปฏบิัติในการใช้ห้องบริการนักศกึษา    

ปริญญาเอกและได้มีการประชาสมัพันธ์ห้องบริการดังกล่าวผ่านสื�อหนังสือพิมพ์และ

รายการวิทยุกระจายเสียงทาง Webcasting รายการสาระน่ารู้เกี�ยวกับบัณฑติศึกษา 

 

 2.  สํานักบรรณสารสนเทศมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศกึษา    มา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง  เชน่  การปรับปรุงพื�นที�ให้บริการ  การปรับปรุง 

      ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด 

มสธ. / สบ. 3.1-8 (7)  สถานที�จริงและ

เว็บไซต์ของห้องสมุดที� 

http://library.stou.ac.th 

  3.  สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีบริการระบบเครือข่ายไร้สาย  (Wireless LAN) 

สําหรับการใชง้านภายในมหาวิทยาลัยที�มีความเร็ว  300Mbps ตามมาตรฐาน 

IEEE 802.11 Draft-N ให้แก่บุคลากร  นักศกึษา และประชาชนท�ัวไปที�เข้ามา

ใช้บริการ ณ สถานที�ติดต�ังอุปกรณ์ Access Point บริวเณภายในมหาวิทยาลัย 

มสธ.  /  สค.  3.1-8 (8)  สถานที�ติดตั�ง 

Access Point 

 ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นักศกึษาและศิษย์เก่า 

1.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาประสบการณ์วิ ชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษาและศษิย์เก่าโดยการปรับปรุงเนื �อหาใน Web บริการวชิาการแก่

สังคมของสาขาวชิา เพื�อให้บริการแก่นักศกึษาและศษิย์เก่า 

 

มสธ. / ศศ 3.1-8 (9)  การผลิตสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ e-learning  ในการ

บริการวชิาการชดุวชิา  60340 

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

มสธ. / ศศ. 3.1-8 (10)  การบริการ

วชิาการแก่สงัคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

e-learning ชดุวชิาทฤษฎแีละนโยบาย

การเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 7 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

7 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย   ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 3.2  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที �ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบณัฑติท�ีพึงประสงค์ (สกอ. 3.2) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัด

กิจกรรมที�สอดคล้องกับวสิยัทัศน์

ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต

ท�ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัด

กิจกรรมที�สอดคล้องกับวสิยัทัศน์ของสถาบนัและคุณลักษณะบัณฑิตที�พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี� 

 1.  มีการจัดต�ังชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันท�ี 29 เมษายน 2540 

 2.  มีการจัดทําแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษาเป็นประจ ําทุกปี 

 3.  มีการจัดทําเอกสารประกอบการ ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา คู่มือ 

การบริหารงบประมาณชมรมนักศึกษา มอบให้คณะกรรมการชมรมนักศึกษา 

และคณาจารย์ที�ปรึกษาให้เป็นแนวทางปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) ประกาศ มสธ. เรื�องการ

จัดต�ังชมรมนักศึกษา มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (2) แผนกิจกรรมชมรม

นักศึกษา มสธ. ประจําปี 2554 

มสธ./สบศ. 3.2-1 (3) เอกสารประกอบการ

สัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา มสธ. 

มสธ./สบศ. 3.2-1 (4)  คู่มือบริหาร 

งบประมาณที�มีประสิทธิภาพ 

2.  มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การ

นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศกึษาให้

ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้อง

ด ําเนินการใน  5 ประเภท ดังนี�  

 2.1 กิจกรรมวิชาการ  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการส่งเสริมให้ชมรมนักศึกษาจัด

กิจกรรมนักศกึษา ดังนี� 

 1.  มีการจัดสมัมนาผู้บริหารชมรมนักศกึษา ปีละ  1 ครั�งเพื�อแจ้งนโยบาย

แนวและแนวทางการบริหารงานให้มีคุณภาพ 

 2.  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ประมาณ 1,000,000 บาท สนับสนุน

การดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา  76  จังหวัด  (ชมรมละ 10,000 บาท ต่อ

ปี และกิจกรรมพิเศษอีกประมาณ 250,000 บาท) 

 3.  มีการแต่งต�ังอาจารย์ท�ีปรึกษาชมรมนักศกึษาประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ประมาณ 300 คน ทําหน้าท�ีให้คําปรึกษา และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (1) หนังสือขออนุมัติจัด

สัมมนาผู้บริหารชมรมนักศกึษา  

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (2) ประกาศ เรื�อง กําหนด

เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก�ียวกับการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (3) คําส�ัง มสธ. เรื�อง แต่งต�ัง

อาจารย์ที�ปรึกษาประจําชมรมฯ 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (4) รายงานสรุปผลการจัด

กิจกรรมนักศึกษา 
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 2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม

สุขภาพ  

 

 2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  และ

รักษาสิ�งแวดล้อม 

 

 2.4  กิจกรรมนันทนาการ 

 

 2.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   4.  มีการจัดบริการนักศกึษาวชิาทหาร มีการจัดนักศกึษาเข้าแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกปี  รวมท�ังการจัดแข่งขันกีฬา มสธ.

สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด 

  5. มีการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา มสธ.พัฒนาโรงเรียนบ้านหนอง

สองห้อง จ.ปราจีนบุรี และ มสธ.ราชบุรีผ ้าป่าเพื �อการศกึษา ครั�งที� 6 ณ โรงเรียน

บ้านพุบอนบน จ.ราชบุรี 

  6.  มีการจัดกิจกรรมคลายเครียดหลังสอบ เช่น กิจกรรมเย�ียมชมมหา

วทิยาล ั

  7.  มีการจัดพิธีไหว้ครูในวันปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่และกิจกรรมวันลอย

กระทง 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (5) คู่มือการฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวชิาทหาร 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (6)  บัญชีรายชื�อนักศึกษา

วชิาทหาร 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (7)  คู่มือกีฬา มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (8)  โครงการค่ายอาสา

พัฒนา มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (9)  โครงการ 

ทัศนศกึษาเย�ียมชมมหาวทิยาลัย 

มสธ. / สบศ. 3.2-2 (10)  ภาพถ่ายกิจกรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  

ท�ังท�ีจัดโดยสถาบันและองค์การ

นักศึกษาทุกสิ�นปีการศกึษา  

 มีการก ําหนดให้ผู้ที�เข้าร่วมกิจกรรมนักศกึษา  ได้แก่  คณาจารย์และ 

คณะ กรรมการชมรมนักศกึษาจัดส่ง  รายงานผลการร่วมกิจกรรม  เชน่  แบบ

เสนอรายงานการไปเข้าร่วมกิจกรรม  และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา จัดส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื�อรับทราบและรวบรวม  

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (1) แบบประเมินความพึง

พอใจโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา มสธ. 

มสธ./สบศ. 3.2-3 (2) รายงานสรุปผลประเมิน

ความพึงพอใจโครงการค่ายอาสาพัฒนา มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (3) รายงานผลการเข้าร่วม

กิจกรรมของอาจารย์ท�ีปรึกษา 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ�ือพัฒนานักศึกษา

อย่างต่อเนื�อง 

 มีการประเมินผล และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมนักศกึษา 

พิจารณาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษามีความพึง

พอใจมากย�ิงขึ�น 

มสธ. / สบศ. 3.2-4 (1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการกิจการนักศกึษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด ําเนินการ 

3 ขอ้แรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที� 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี�ที� 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   (สกอ. 4.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย  

ตามแผนของสถาบันและสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ

1. มีการจัดทําแผนหลักการวิจ ัย ซึ�งกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี�วัด   (เชิง

ปริมาณ และคุณภาพ) แหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย รวมท�ัง

ผู้รับผิดชอบ 

2.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2552 เพื�อกําหนดงบประมาณสนับสนุนการ

วิจ ัย 

3.  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนหลักการวจิัยและนําเสนอ

คณะกรรมการวิจัยพิจารณา 

4.  มีคณะกรรมการวจิัยกําหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและมีหน่วยงาน

รับผดิชอบภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการวจิัยและการเผยแพร่และการทํา

ผลการวจิัยไปใชป้ระโยชน์ 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1) เอกสารแผนหลักการ

วจิัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 

ฉบับที� 5 (พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) เอกสารงบประมาณ

รายจา่ยเงินรายได้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 

2552 

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

คณะกรรมการวจิัย 

 

2.  มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศท�ีเกี�ยวข้องกับการบริหาร

งานวจิ ัย และงานสร้างสรรค์ที�ใช้

ประโยชน์ได้จริง 

1.  มีการจัดท ําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของโครงการวจิัย ซ�ึงได้นํามาเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจ ัย

ข้อมูลการรายงานในคณะกรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

2.  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลให้เป็นปัจจุบัน  

3.  ปัจจุบันอยู่ในระหวา่งการปรับฐานข้อมูลเพ�ือให้เช�ือมโยงระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลัย (โดยกําหนดเป็น KPI การปฏิบัติงานของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

และก ําหนดผู้รับผิดชอบ) 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1) คู่มือการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลการวจิัย 

 

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

งานวจิัยด้านการศกึษาทางไกล 
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3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง  ๆ

เพื�อ สนับสนุนงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค ์

1.  มีการจัดท ําแผนงบประมาณสนับสนุนการวจิัยประจําปี 2552  

    -  งบประมาณเงินรายได้ (การศกึษาทางไกล) จํานวน 5,138,000 บาท 

    -  งบประมาณเงินรายได้ (วจิัยสถาบัน) จํานวน 8,193,800 บาท 

2.  ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวจิัยตามยุทธศาสตร์วจิัยด้านวชิาการและการพัฒนา

ประเทศเพ�ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้รวมทั �งสิ�นเป็น  จํานวน  

14,122,500  บาท 

    - กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช  200 ปี  จํานวน  3,600,000  บาท 

    - งบประมาณแผ่นดิน จ ํานวน  7,522,500  บาท 

    - งบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวจิัย) 

จํานวน 3,000,000  บาท  

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

ค่าใช้จา่ยเงินรายได ้

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) ประกาศการให้

ทุนอุดหนุนการวิจัยวชิาการ (กองทุน

รัตนโกสินทร์สมโภช  200 ปี ) การวจิัย

งบประมาณแผ่นดิน (งบปกติ และบริการ

วชิาการแก่สังคม) 

 3. มีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวจิัยทางด้านการศกึษาทางไกลผ่าน

เว็บไซต์ของสถาบันวิจ ัยและพัฒนา มสธ. 

4. มีการจัดท ําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วา่ด้วยเงินการวิจ ัย

สถาบันเพ�ือพัฒนางานประจ ําสู่งานวจิัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4) ข้อบังคับฉบับร่าง 

4. มรีะบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย 

1.  สถาบันฯ  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจ ัย  โดยจัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยปีละ  5 หลักสูตร 

โดยมีข�ันตอนการดําเนินงาน ดังนี� 

ข�ันตอนที� 1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม  

1.1 จัดทําแบบสาํรวจความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัยของบุคลากร

มหาวิทยาลัย เพ�ือเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้เข ้ารับการฝึกอบรม 

      1.2  จัดทําหลักสูตร โครงการ งบประมาณ และตารางฝึกอบรม  

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1)  ข�ันตอนการ

ดําเนินงานฝึกอบรม  

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (2) แผนการจัดฝึกอบรม

ปี 2552 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (3) โครงการฝึกอบรม  

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (4) สรุปผลการจัด

ฝึกอบรม  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


97 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย  (ต่อ) 

1.3  ประสานงานกับผู้ทรงคุณวฒิุเพื �อเ รียนเชิญเป็นวทิยากรและขออนุมัติ  

ต้นสงักัด 

1.4 ขออนุมัติการจัดฝึกอบรม     

1.5  จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

1.6 ประชาสมัพันธ์การฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสัมพันธ์  และเสียง

ตามสายภายในมหาวทิยาลัย 

1.7  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่  สํานักเทคโนโลยี

การศึกษา สํานักพิมพ ์ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

1.8   รวบรวมรายช�ือและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและ

แจ้งผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

1.9   จัดทําประกาศ/คําส�ังแต่งตั�งวิทยากร และคําสั�งให้บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม  

1.10  จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการฝึกอบรม 

1.11  ประสานงานกับศนูย์สมัมนาและฝึกอบรมจัดเตรียมสถานที � และการ

 จัดบริการอาหารและเครื�องดื�มระหวา่งการฝึกอบรม  

1.12  ประสานงานกับสาํนักเทคโนโลยีการศึกษาในการบันทึก Video Webcast 

เพื�อเผยแพร่การฝึกอบรมทาง  http://eservice.stou.ac.th  

      1.13  นัดหมายวนั เวลา และสถานที�ฝึกอบรมกับวทิยากร 

ข�ันตอนที� 2  การดําเนินงานระหว่างการฝึกอบรม  

2.1  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่วิทยากร  และผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  

      2.2 ดูแลความเรียบร้อยของสถานที� วัสดุอุปกรณ์และบริการอาหารและ 

              เครื�องด�ืมระหวา่งการฝึกอบรม 
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4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย  (ต่อ) 

ขั�นตอนที� 3  การดําเนินงานหลังการฝึกอบรม  

3.1   จัดทําสรุปผลการฝึกอบรม  

3.2   ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินและหลักฐานต่างๆ  ให้ครบถ้วนก่อนส่ง

หลักฐานเพื�อชดใช้สัญญายืมเงินให้กองคลัง  

3.3   แจ้งผลการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสงักัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3.4    บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในฐานข้อมูลการบริหารงานฝึกอบรม  และ 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ�ือการจัดการคุณภาพ (STOU QMIS) 

สําหรับในปีงบประมาณ  2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดฝึกอบรมเพื �อพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ด้านการวิจัย  5 หลักสูตร  ดังนี�   

1) หลักสูตรการเขียนบทความวจิัยเพ�ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เมื�อวันที� 25-

26 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชมุ  2605  ผู้เข ้ารับการฝึกอบรม  32 คน มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.9  

2) หลักสูตรการพัฒนางานป ระจํา สู่งานวจิั ยสถาบัน  เ มื�อวันที� 12-13 

กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมสามศร  มีผู้เข ้ารับการฝึกอบรม  58 คน มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 97.1 

3) หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการวจิัยเชิงปริมาณ  เมื�อวันที� 25-26 มีนาคม  

2552 ณ ห้องประชมุ 331 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  26 คน มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ร้อยละ 83 

4) หลักสูตรเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื�อวันที� 24-26 มิถุนายน 2552 

ณ ห้องประชมุ  1607 ผู้เข ้ารับการฝึกอบรม  54 คน  มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ร้อยละ 95.0 

5) หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สําหรับการวจิัยทางสงัคมศาสตร์ เมื�อ

วันท�ี 19-21 สิงหาคม  2552  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  28 

คน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100.0 
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4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย (ต่อ) 

 โดยเฉล�ียผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ร้อยละ 91.7  

นอกจากนี�สถาบันวจิัยและพัฒนายังได้ร่วมกับสํานักการศกึษาต่อเนื�องจัดฝึกอบรม

เพ�ือพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยสําหรับบุคคลท�ัวไป จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี� 

1)  หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการวจิัย  รุ่นที� 5  เมื�อวันที� 9-11 มิถุนายน 

2552  ณ ห้อง 331 อาคารสมัมนา 2  ผู้เข ้ารับการฝึกอบรม  19 คน มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 93.8 

2)  หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนานักวจิัย รุ่นที� 4 เมื�อวันที� 14-18 กันยายน 2552 

ณ  ห้อง  331 อาคารสัม มนา  2 ผู้เข้า รับการฝึกอบรม  30 คน  มีความ  

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.8 

2.  มีการจัดต�ังคลินิกงานวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล 

 

3.  มีการจัดท ําสรุปผลการให้บริการคลินิกวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 

 

 

 

4.  มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกลหลากหลาย

ช่องทาง 

 

5.  มีการจัดสัมมนาด้านการศกึษาทางไกลเพื�อให้บุคลกรมีความรู้และความเข้าใจ

เกี�ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือกา รวจิัยด้านการศึกษาทางไกลกับ

ต่างประเทศและการนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (5) โครงการจัดต�ังคลินิก

วจิัยด้านการศึกษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (6) สรุปผลการ

ให้บริการคลินิกวจิัยด้านการวจิัยการศึกษา

ทางไกล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (7)  การประชา สมัพันธ์

การให้บริการคลินิกด้านการศกึษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (8)  สรุปผลการจัด

สมัมนาด้านการศกึษาทางไกล 
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4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย (ต่อ) 

6.  กระตุ้นให้มีการจัดทําวิจัยสถาบันตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลัยโดยจัด

ประชมุผู้เกี�ยวข้องเพ�ือร่วมกันกําหนดขอบเขตของโครงการวิจ ัย 

 

 

 

 

7.  มีการด ําเนินการวิจ ัยสถาบัน เรื�อง การเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดช�ันนําในต่างประเทศ 

 

8.  จัดประชุมผู้ที�เข้าอบรมโครงการวจิัยสถาบันและผูที้�สนใจเพื�อร่วมจัดทํา

โครงการวิจ ัยสถาบันตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (9)  หนังสือเชิญประชุม

วจิัย เพื�อร่วมกันก ําหนดขอบเขตของการ

ศกึษาวจิัยแนวทางการดําเนินงานในการยก

ฐานะของมหาวิทยาลัยให้เทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยเปิดช�ันนําในต่างประเทศที�ใช้

ระบบการศกึษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (10) ประกาศ มสธ. เรื�อง 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจําปี

งบประมาณเงินรายได ้2552 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (11)  รายงานการประชุม

เพื�อร่วมจัดทําโครงการวจิัยสถาบันตาม

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (12)  รายชื�อผู้สมัคร 

เพื�อร่วมจัดทําโครงการวจิัยสถาบัน 
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5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยก

ย่องนักวจิ ัยท�ีมีผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ดีเด่น 

1.  มหาวทิยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจ 

และยกย่องนักวิจ ัยที�มีผลงานวจิ ัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการดําเนินงาน  

ดังนี� 

 ข�ันตอนที� 1  ประชาสมัพันธ์การให้รางวัลผลงานวจิัยโดยเชญิชวนให้

บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลงานวิจ ัยเสนอพิจารณาขอรับรางว ัล 

        ข�ันตอนที� 2  รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผลงานวิจัย 

   ข�ันตอนที� 3  แต่งต�ังคณะกรรมการพิจารณาการให้รางวลัผลงานวจิัย 

         ข�ันตอนที� 4  ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวจิัย 

 สําหรับในปี 2552 คณะกรรมการวจิัยในการประชุมครั�งที� 4/2552 เมื�อวันที� 

21 กันยายน 2552  ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลผลงานดี และชมเชยแก่

ผลงานวจิัย 3 เรื�อง ดังนี� 

รางวัลผลงานวิจยัดี  1 เรื�อง ได้แก ่ การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื�ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศกึษาทางไกล โดย รศ.ดร.

อลิสา  วานิชดี และคณะ 

รางวัลผลงานวิจยัชมเชย  2 เรื�อง ได้แก่  

1. การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการพัฒนาศนูย์ข้าวชุมชน โดย รศ. ดร.สจัจา  

บรรจงศริิ และคณะ 

2. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี เพ�ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา โดย รศ.สุมนทิพย  ์บุญสมบัต ิและคณะ 

 

 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) บันทึกเวียนการเสนอ

ผลงานวจิัยเพ�ือขอรับรางวัล 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (2) แต่งต�ัง

คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัล

ผลงานวจิัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3)  ผลการพิจารณาการ

ให้รางวัลผลงานวจิัย  
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5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยก

ย่องนักวจิัยที �มีผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ดีเด่น  (ต่อ) 

2. มีการส่งเสริมความร่วมมือการวจิัยด้านการศกึษาทางไกลกับสถาบันการศกึษา

ต่างประเทศ ดังนี� 

     2.1 มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซแีลนด์ 

     2.2 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย  Open University Malaysia 

3. มีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการศกึษา

ทางไกลตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจ ัยและพัฒนา 

4. มีการจัดทําแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิ จัยร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

5. มีการประชาสมัพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (4)  บันทึกการเจรจา

พื�อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

Massey ประเทศนิวซีแลนด์ 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5)  สญัญาลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

Massey ประเทศนิวซีแลนด์กับหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6)  สญัญาลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) ระหวา่งมหาวิทยาลัยเปิด

แห่งมาเลเซียกับหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช 

  มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7)  แผนยุทธศาสตร์

ประจําปี 2552 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (8)  แนวทางการขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (9)  เอกสาร

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน 
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความ

ร่วมมือระหวา่งนักวิจัยกับองค์กร

ภายนอกท�ัง ภาครัฐเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ�งก็

ได ้

1. การจัดตั�งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริม

และสนับสนุนการวจิัยในสาขาต่าง  ๆอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนนําผลงานวจิ ัยไป

ใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการ

เชื�อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท�ังในและต่างประเทศ  โดยมี

สถาบันวจิัยและพัฒนาทําหน้าที�เป็นหน่วยงานประสานงานการดําเนินการจัดตั�ง

ศนูย์วจิ ัยเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ  รวมถึงจ ัดกิจกรรมต่าง  ๆที�ส่งเสริมให้เกิดการ

จัดต�ังศูนย์วจิัยเฉพาะทาง ตามความสนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน

ปีงบประมาณ  2552  มหาวทิยาลัยประกาศจัดต�ังศูนย์วจิัยเฉพาะทางเพ�ิมเติม 1 

ศนูย ์คือ ศนูย์พัฒนาเกษตรอินทรีย ์สงักัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) คําส�ังจัดต�ังศนูย์

พัฒนาเกษตรอินทรีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  จดทะเบียนบริษัทที �ปรึกษาไทย   สถาบันวจิัยและพัฒนาได้ด ําเนินการขอจด

ทะเบียนเป็นบริษัทที �ปรึกษาการวจิัยกับศูนย์ข้อมูลที�ปรึกษาไทย  สํานักงาน

บริหารหนี�สาธารณะ กระทรวงการคลัง  ในชื�อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา -  ธิ

ราช (สถาบันวิจัยและพัฒนา )  ได้รับอนุมัติเป็นบริษัทที �ปรึกษาประเภท  A 

หมายเลขทะเบียน 2163  เมื�อวันที�  15  กันยายน  2549  และได้รับการต่ออายุ อีก 

2 ปี เมื�อวันที�  18  กันยายน  2551  การจัดต�ังบริษัทที�ปรึกษาไทยเป็นการ

ดําเนินงานเชงิรุก  เพื�อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี�ยวกับประสบการณ์ และ/หรือ

ความชํานาญของมหาวทิยาลัยที�ให้บริการแก่แหล่งทุนภายนอก  และเพ�ืออํานวย

ความสะดวกให้บุคลากรของมหาวทิยาลัยสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกได้จากทุกแหล่งทุน  ปีงบประมาณ  2552 สถาบันวจิัยและ

พัฒนาดําเนินการเพ�ิมเติมข้อมูลโครงการวิจ ัย ในบริษัทที�ปรึกษาไทย  จํานวน 20 

โครงการ 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) หนังสือจากสาํนัก

บริหารหนี�สาธารณะ กระทรวงการคลังที� 

กค 0907/2420 ลงวันที� 8 ตุลาคม 2551  

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3) 

http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อ 

มีการด ําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 5 ข้อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 5 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   (สกอ. 4.2) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ท�ังในวงการวชิาการและ

การนําไปใช้ประโยชน์ 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที�ผ่านการพิจารณารับรองรายงาน

การวจิัยจากคณะกรรมการวจิัย  ผ่านช่องทางการ เผยแพร่ผลงานวิจ ัยที �

มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ ประกอบด้วย การเผยแพร่ในลักษณะจัดพิมพ์เป็น

รูปเล่ม  การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  การนําเสนอในการประชมุทางวิชาการ 

การสนับสนุนให้บุคลากรร่วมนําเสนอผลงานวจิัยกับหน่วยงานภายนอก  การ

เผยแพร่ในวารสารที�มีผู้ประเมินอิสระ (peer review) ของสถาบันการศกึษา และ

หน่วยงานต่าง  ๆ  การเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์  และวิทยุกระจายเสียง  การ

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์   และการจัดทําฐานข้อมูลงานวจิยัของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี�ยังมีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ โดยมีระบบการดําเนินงานตามเอกสารอ้างอิง 

 

 

2.  มีการเผยแพร่ผลงานวจิัยด้านการศกึษาทางไกลที �ผา่นการพิจารณารับรอง

รายงานการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัย 

 

 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1)  ระบบและ

กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2)  ประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื�อง หลักเกณฑ์การ

จา่ยเงินเกี�ยวกับการวจิัย (ฉบับที� 2) 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3)  ประกาศ

มหาวิทยาลัยเรื�อง หลักเกณฑ์การให้เงิน

สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย       

พ.ศ.2552 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4)  รายชื�องานวจิัย

ที�เผยแพร่ในปี 2552 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5)  ฐานข้อมูล

งานวจิัยของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล

บทคัดย่องานวิจัยด้านการศกึษา

ทางไกลภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล

นักวจิัยของมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ ร่ผ ล ง า น วจิัย แ ล ะ ง า น

สร้างสรรค์ท�ังในวงการวชิาการและ

การนําไปใช้ประโยชน์  (ต่อ) 

3.  มีการนําเสนอผลงานวจิัยทางด้านการศึกษาทางไกล 

 

4.  มีการจัดทําฐานข้อมูลการวจิ ัยด้านการศกึษาทางไกล 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) สรุปผลการจัด

สมัมนาด้านการศกึษาทางไกล  

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) แผ่นพบั

ประชาสมัพันธ์ฐานข้อมูลการวจิัยด้าน

การศกึษาทางไกล 

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรรวเิคราะห์

และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิัย

และงานสร้างสรรค์ที�เชื�อถือได้และ

รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 

1.  ดําเนินการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากการวจิัยที �มีผลกระทบ 

และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ท�ังในด้านการศกึษา  การเมืองการปกครอง 

สุขภาพอนามัย ตลอดจนวิถีการดํารงชวีติ ไปทําการเผยแพร่ผ่านสื�อมวลชน ซึ�ง

ประกอบด้วยสื�อโทรทัศน์ (ช่อง  11 และ UBC TV8) สื�อวทิยุกระจายเสียง  และ

หนังสือพิมพ์  (มติชน  และคม ชัด  ลึก)  ซ�ึงแต่ละสื�อที�นําเสนอ มีระบบการ

ดําเนินงาน ดังนี� 

          1. สื�อวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง   

             1.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นที�เป็นสาระสาํคัญจากงานวจิัย 

             1.2 จัดทําประเด็นคําถาม และเชิญนักวจิัยหัวหน้าโครงการมาเป็นผู้ให้   

                   คําตอบ และบอกเล่าข้อค้นพบสําคัญจากการวจิัย ใช้เวลาประมาณ  

                  15 นาท ี

มสธ. / สวพ.4.2-2 (1)  บันทึกเชญิ

เผยแพร่ผลงานวจิัยผ่านสื�อวทิยุโทรทัศน์

ในรายการ “เวลา มสธ.” 

 

 

           2. สื�อหนังสือพิมพ ์

              2.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระสําคัญจากผลงานวิจัย 

                 2.2  จัดทําสรุปและนําเสนอในลักษณะข้อค้นพบที�โดดเด่น 

          สําหรับปีงบประมาณ  2552  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนิน การเผยแพร่

ความรู้จากผลงานวิจัยของมหาวทิยาลัยให้ทันต่อการใช้ประโยชน์ผา่นทางสื �อ

รายการวทิยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยช่วง “คุยกับนักวิจ ัย”  จ ํานวน 5 ครั�ง  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่

ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง

ผู้เกี�ยวข้องท�ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.  มีการดําเนินการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยไปย ังผู้เกี �ยวข้องท�ังภายใน

และภายนอก ดังนี�   

 1.1 ในกรณีที�จัดพิมพเ์ป็นรูปเล่ม  หากผลงานเป็นเรื�องที�เกี�ยวกับมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะก็จะดําเนินการเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน  และผู้เ กี�ยวข้องภายใน

มหาวิทยาลัยเท่าน�ัน แต่ถ้าเป็นเรื�องที�เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือผู้เกี �ยวข้อง

ภายนอก จะดําเนินการจัดส่งตัวเล่มรายงานที�จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูร ณ์หรือฉบับ

ย่อแล้วแต่กรณี   

   อย่างไรก็ตามสถาบันวจิัยฯ ได้จัดส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ที�ผู้วจิัย

ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินและจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช  200 ปี 

ให้แก่เครือข่ายวจิัยภายนอกเป็นประจ ําได้แก่  ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย  (วช ) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หอสมุดแห่งชาติ   และห้องสมุดรัฐสภา 

 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) รายชื�อ

ผลงานวจิัยที�เผยแพร่เป็นรูปเล่ม  

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) รายชื�อการ

ประชุม/สมัมนาทางวชิาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ และรายชื�อวารสารทาง

วชิาการ/วจิ ัย 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (3)  ข่าววจิัย 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (4)  สรุปผลการจัด

ประชุมทางวชิาการ 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (5)  สรุปผลการจัด

นิทรรศการการนําเสนอผลงานวจิัย

แห่งชาติ ประจําปี 2552 

  1.2 สนับสนุนให้นักวจิัยของมหาวิทยาลัยได้จัดทําบทความวิจัย/วชิาการเพื�อ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที �มี peer review  หรือนําเสนอในการ

ประชุม ทางวชิ า การระดับช าติหรือนานา ชาติที �หน่วยงา นภายนอกหรือ

สถาบันอุดมศกึษาต่างๆ  จัดขึ�น (ดังรายชื�อการประชุม /สัมมนาทางวชิาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ และรายช�ือวารสารทางวชิาการ/วจิัย ) และประชาสมัพันธ์ใน

ข่าววจิัยรายเดือน 

 1.3 นําผลงานวจิัยที�แล้วเสร็จเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวจิัยฯ  ภายหลัง

จากที�คณะกรรมการวจิัยมีมติรับรองรายงานการวจิัยเรียบร้อยแล้ว  

 

มสธ. / สวพ.4.2-3 (6) วารสาร AJODL 

VOL.1 No 2009 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีก า ร ส ร้า ง เ ค รือ ข่า ย เ ผ ย แ พ ร่

ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง

ผู้เ กี�ยวข้องท�ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  (ต่อ) 

 1.4  จัดการประชมุทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ประจ ําปี 2552  เรื�อง 

“การประชุมทางวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552” 

ในวันที� 1-2 กันยายน  2552  ณ ห้องประชมุอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มสธ. โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชมุจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ท�ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กร

ประชาชน จํานวน 50 คน รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการจัดประชมุทาง

วชิาการฯ ที�แนบ    

 1.5 สนับ สนุนให้นักวิจัยของม หาวทิยาลัยได้เ ผยแพร่ผลงาน วจิัยภา ค

นิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวจิัยแห่งชาต ิประจําปี 2552” ซ�ึงจัดโดย วช.

เมื�อวันที� 26-30 สิงหาคม  2552  ณ ศนูย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั �นเซน็เตอร์ 

เซน็ทรัลเวลิ์ด ราชประสงค ์กรุงเทพฯ  รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการจัด

นิทรรศการการนําเสนอผลงานวจิัยแห่งชาติ 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยเปิดประเทศมาเลเซยีและ

ฟิลิปปินส์เพื �อสนับสนุนให้นัก วิจัยของมหาวทิยาลัยจัดทําบทความวจิัยด้าน

การศึกษาทางไกล (ภาษาอังกฤษ) เพื�อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ASEAN  Journal of open distance Learning (AJODL) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุน

ความร่วมมือระหวา่งนักวจิัยกับ

องค์การภายนอกสถาบันเพื�อการนํา

ผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 สถาบันวจิัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที �ทําหน้าที�ประสานงานระหวา่ง

แหล่งทุนภา ยนอก  นัก วิจัย  และมหาวทิยา ลัย  เ พ�ืออํานวยความสะดวกแก่

โครงการวจิัยที�ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีข�ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี� 

1. ข�ันตอนก่อนยื�นข้อเสนอโครงการวจิัย   สถาบันฯ  รับเ รื�องการขอส่ง

ข้อเสนอโครงการวิจัยจากหัวหน้าโครงการ  ดําเนินการประสานงานกับแหล่งทุน  

จัดทําหนังสือรายละเอียดขอยื�นข้อเสนอโครงการ  และจัดส่งข้อเสนอให้แหล่งทุน 

2. ข�ันตอนระหว่างดําเนินโครงการวจิัย  สถาบันฯ ประสานการเบิกจ่ายเงิน

กับแหล่างทุน กรณีที�แหล่งทุนใช้วธีิจ่ายเป็นเช็ค   สถาบันฯ จะส่งเจ ้าหน้าที�ออกไป

รับเช็ค   ทําบันทึกขออนุมัติจัดสรรเงินโครงการวจิัยไปย ังกองคลัง   และแจ้งให้

นักวิจัยทราบเมื�อกองคลังสั�งจ่ายเชค็ให้กับหัวหน้าโครงการ   กรณีที�หัวหน้า

โครงการวิจ ัยประสงค์จะยืมเงินทดรองจ่าย  ทางสถาบันฯ จะประสานงานการยืม

เงินกับกองคลังให้แก่หัวหน้าโครงการ นอกจากนี� สถาบันยังท ําหน้าที�ประสานงาน

อํานวยความสะดวกให้แก่นักวจิัยและแหล่งทุนตามการร้องขออีกด้วย 

3. ข�ันตอนหลังจากโครงการวิจ ัยเสร็จสิ�น  สถาบันฯ ดําเนินการเบิกเงินค่า

ประกันผลงานให้แก่หัวหน้าโครงการ จัดทําสรุปงบประมาณท�ีได้รับ หลังจากน�ันจะ

ประสานงานกับแหล่งทุนเรื�องการนําผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) Flowchart การ

ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (2) หนังสือ

สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที� นร 

0108/2077 ลงวันที� 30 มิถุนายน 2552  

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (3) หนังสือสํานัก

พัฒนาการคุมประพฤติ ที� ยธ 0317/1715 

ลงวันที� 27 กรกฎาคม 2552  

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (4) หนังสือ

สํานักงานพัฒนาการท่องเท�ียว ที� กก 

0402/6095 ลงวันที� 5 สิงหาคม 2552  

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (5) หนังสือ

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้สูงอายุ       

ที� พม 0504/1297  ลงวันที�  

3 สิงหาคม 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุน

ความ ร่วม มือระหวา่ งนักวิจัยกับ

องค์การภายนอกสถาบันเพื�อการนํา

ผลงานไปใช้ประโยชน์  (ต่อ) 

  ด้วยระบบและกลไกของสถาบันฯ  จึงทําให้สามารถผลิตผลงานวิจ ัยที�ถูก

นําไปใชป้ระโยชน์ได้จริงในปีงบประมาณ 2552 ได้แก ่

1. โครงการจัดทําข้อเสนอแนะเก�ียวกับระบบสารสนเทศในส่วนที�เกี�ยวกับการ

บริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานความโปร่งใสตามตัวชี �วัดที�กําหนดภายใต้

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. โครงการจัดท ําแผนติดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู้ เพื�อนําไปจัดทํา

เป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติ

ด้วยกระบวนการละคร 

3. โครงการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น  วเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

ข้อมูลการประชมุชี�แจงเพ�ือเผยแพร่มาตรฐานการท่องเที �ยวไทย 

4. โครงการวจิัยประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เรื�อง

การป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ

และข้ามชาติ พ.ศ. 2546 

5. โครงการสร้างเสริมพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรียน 

โครงการคุ้มครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื�อคุ้มครองสิทธิสตรีใน

ชมุชน     

6. โครงการวจิัยประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เรื�อง

การป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ

และข้ามชาติ พ.ศ. 2546 

7. โครงการสร้างเสริมพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรียน 

8. โครงการคุ้มครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื�อคุ้มครองสิทธิสตรีใน

ชมุชน 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (6) หนังสือมูลนิธิ

พัฒนาไท ที� มพท. 52/100  ลงวันที� 25 

มิถุนายน 2552  

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (7) หนังสือ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ที� พม 0403/2508 ลงวันที�  

21 กรกฎาคม 2552  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบัตร

การซื�อขายทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ

งานวจิัย หรือสิ�งประดิษฐ์ หรือ

นวัตกรรมให้แก่นักวจิัยเจ้าของ

ผลงาน 

 

- 

 

- 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อ 

มีการด ําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

อยา่งน้อย 4 ข้อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 4 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


112 

 

 

ตัวบ่งชี �ที� 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยแล ะงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  และบุคลากรวิจัย   (สกอ.  4.3 และ  

สมศ. 2.2, 2.3) 

 

วิธีคํานวณ 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยเฉพาะท�ีปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 

ปีการศกึษา  2552 มีงบประมาณสนับสนุนเพื�อการทําวจิัยและงานสร้างสรรค ์

จากภายในมหาวิทยาลัยเป็นเงิน  89,514.29  บาท และ 

จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงิน  2,400,000 บาท  

รวมท�ังสิ�น เป็นเงิน  2,489,514.29 บาท  

 

คิดเป็นจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคที์�ได้รับจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่ากับ 207,459.52  บาท ต่ออาจารย์ประจําท�ีปฏิบัติงานจริง 

จํานวน  12  คน  (ไม่นับรวมอาจารย์ที�ลาศึกษาต่อ) 
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ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2552 
ภายในสถาบนั ภายนอกสถาบนั รวมเงินสนับสนุน  

ภายในและภายนอกถาบัน                            
(บาท) 

จํานวนผู้รับทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนผู้รับทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนอาจารย์ประจํา 

12  คน * 
2 89,514.29 3 2,400,000 2,489,514.29 

ร้อยละต่ออาจารย์

ประจําที�ได้รับทุน 
16.67 7,459.52 25.00 200,000 

เฉล�ียต่ออาจารย์ประจํา   

207,459.52  บาท : คน 

* นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัที�ปฏิบัติงานจริง  ไม่รวมที�ลาศึกษาต่อ  

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ระหว่าง 

1 - 16,999 บาท 

ระหว่าง 

17,000 - 24,999 บาท 

มากกว่าหรือเท่ากับ  

25,000 บาท 
 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  25,000 บาท 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 207,459.52 บาท 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหม าย 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 4.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ฯ 

 ที�มา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


114 

 

 

ตัวบ่งชี�ที� 4.4  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที �ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั �งใน

ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา   (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนการเผยแพร่ผลงานวจิัย งานสร้างสรรค ์และการนําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที�เป็น นักวิจัย (เฉพาะที�ปฏบิัติงานจริง) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 

2 
X 100 = ร้อยละ 16.67 

12 

 

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2552 

จํานวนการเผยแพร่ / 
นําไปใช้ประโยชน์  

ระดับชาติ 
(เรื�อง) 

ระดับ
นานาชาติ 

(เรื�อง) 

รวม 
(เรื�อง) 

รวมท�ังสิ�น 
(เรื�อง) 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย* 

(คน) 

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา

และนักวิจัย 

ตีพิมพ์เผยแพร่ 1 - 1 
2 12 16.67 

นําไปใชป้ระโยชน์ 1 - 1 

* นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัที�ปฏิบัติงานจริง  ไม่รวมที�ลาศึกษาต่อ  

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ระหว่างร้อยละ 

1 - 19 

ระหว่างร้อยละ 

20 - 29 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี� 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 30 
X 1 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 16.67 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 4.4(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 4.4 ร้อยละของงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ท�ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 ที�มา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี�ที� 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที �ได้รับทุนทําวิจัยและงา นสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจําและบคุลากรวิจัย   (สมศ 

2.4, 2.5) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัยที�ได้รับทุนทําวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันปีการศกึษาน�ัน 

(ไม่นับซ�ําแม้ว่าอาจารย์ประจ ําหรือบุคลากรวจิัยจะได้ทุนวิจัยหลายครั�งในปีนั�นๆ) 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัยในปีนั�น (เฉพาะที�ปฏิบัติงานจริง) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 

5 
X 100 = ร้อยละ 41.67 

12 

 

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

                   หน่วย : คน 

ปีการศึกษา  2552 

จํานวนอาจารย์ประจํา
และบุคลากรวิจัยที�
ได้รับทุนทําวิจัย  

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

รวม
ทั�งสิ�น 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา* 

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา 

2 2 3 5 12 41.67 

* นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  ไม่รวมที�ลาศึกษาต่อ 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -29 ร้อยละ 30 - 44 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 45 
X 2 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 41.67 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 4.4.1(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ ําและบุคลากรวิจัยท�ีได้รับทุนทําวิจ ัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่ออาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัย 

 ที�มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี�ที� 4.4.2 ร้อยละของอาจาร์ประจําที �เข้าร่วมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ 5.9) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนอาจารย์ประจําท�ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวชิาการ ท�ังในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั�น 

(ไม่นับซ�ําถึงแม้วา่อาจารย์ผู้น�ันจะเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั�ง) 

จํานวนอาจารย์ประจําในปีงบประมาณน�ัน (เฉพาะที�ปฏบิัติงานจริง) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

8 
X 100  =  ร้อยละ 66.67 

12 

 

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

                            หน่วย : คน 

ปีการศึกษา  2552 

จํานวนที�เข้าร่วมประชุม  /  
นําเสนอผลงานวิชาการ 

ระดับชาติ 
ระดับ

นานาชาติ  
รวม 

รวม
ทั�งสิ�น 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา** 

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ* 6 2 8 
8 12 66.67 

นําเสนอผลงานวิชาการ* - - - 

 * ไม่นับซํ�าถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้นั �นจะเข้าร่วมประชุมหรือนําเสนอผลงานหลายครั �ง 

 ** นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  ไม่รวมที�ลาศึกษาต่อ  

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -34 ร้อยละ 35 -49 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 50 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 66.67 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหม าย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 4.4.2(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 4.4.2 ร้อยละของอาจาร์ประจําที�เข้าร่วมประชุมวชิาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท�ังในประเทศและต่างประเทศ 

 ที�มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งชี�ที� 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน  (สกอ. 5.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา ) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์

และแผนดํา เ นินงา นของ กา ร

บริการวิชาการแก่สงัคม 

มหาวทิยาลัยให้มีการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปีพ .ศ. 2552-2556 ซึ�งถือเป็น

ยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางในการก ําหนดนโยบายและมาตรการประจําปี    โดย

เชื�อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากแผนพัฒนา  มสธ. ระยะ 5 ปี    

สู่แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี มสธ. พ.ศ. 2552 – 2555  และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน

แผนปฏบิัติราชการประจ ําปีโดยผ่านโครงการยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามภารกิจ

พ�ืนฐานที�สอดคล้องกันระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เชิงยุทธศาสตร์ในการ

ตอบสนองผลผลิตผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  การผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ

แก่สงัคม  การวจิัยเพ�ือสร้างองค์ความรู้  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การบริการ

รูปแบบพิเศษ  รวมท�ังภารกิจการสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย   ในดําเนินการงาน

จัดทําแผนงานและงบประมาณตามโครงสร้างแผนงานของระบบงบประมาณ  ท�ัง 6 

แผน ดังนี� (ก) แผนงานจัดการศกึษา  (ข) แผนงานบริการวชิาการแก่สงัคม  (ค) แผน

งานวิจ ัย (ง) แผนงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม (จ) แผนงานบริการรูปแบบพิเศษ  (ส) 

แผนงานพัฒนาองค์กร 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (1)  แผนปฏบิัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

(1 ตุลาคม  2551–30 กันยายน 2552) 

ฉบับนโยบาย เป้าหมายและการถ่าย  

ทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 

2556)  สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  ปรากฏอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวชิาการแก่สงัคม  และมุ่งขยายโอกาสทางการศกึษา 

และการศึกษาต่อเนื�องตลอดชีวติ   โดยมีเป้าประสงค์  ข้อที� 1 เพื�อขยายโอกาสทาง

การศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างย�ังยืน   และ ข้อท�ี 2  เพื�อบริการวชิาการวชิาชีพแก่สังคมให้เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้   

มสธ. / กผ. 5.1-1 (2)  แผนพัฒนาระยะ 5 

ปี 

 

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือ

หน่วยงานดํา เ นินการให้บริการ

วชิาการแก่สงัคมตามแผนที�กําหนด 

มสธ. มีคณะทํางานเพ�ือพิจารณาโครงการและติดตามผลการดําเนินโครงการ

บริการวชิาการแก่สงัคม  (เงินแผ่นดิน) ทําหน้าที�พิจารณากําหนดแผนแม่บทในการ

ดําเนินโครงการบริการวชิาแก่สงัคม   และจัดลําดับความสาํคัญของโครงการต่าง  ๆ

การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส  

คณะทํางานฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบเงิน

อุดหนุน ลงสู่โครงการ/ชดุโครงการ มีท�ังโครงการไม่อิงรูปแบบวจิัยโดยให้บริการ

วชิาการแก่สงัคม ชุมชนและประชาชนในลักษณะการจัดฝึกอบรม  ประชุม/สมัมนา

ทางวชิาการ การเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เป็น

ต้น และ โครงการอิงรูปแบบวิจ ัยแล้วนําผลท�ีได้ขยายลงสู่การบริการสงัคม  ชุมชน

และประชาชน โดยก ําหนดแผนแม่บทของการให้บริการออกเป็น  10 แผนงาน  

ได้แก่  

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา 

3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สงัคม       

    (โครงการใหม่)  

มสธ. / กผ. 5.1-2 (1) คําส�ัง มสธ. ที� 

2771/2551 เรื�อง แต่งต�ังคณะทํางานเพ�ือ

พิจารณาโครงการและติดตามผลการ

ดําเนินโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม      

(เงินแผ่นดิน)  ลงวันที� 8  กนัยายน 2551 
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2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือ

หน่วยงานดํา เ นินการให้บริการ

วชิาการแก่สงัคมตามแผนท�ีกําหนด  

(ต่อ) 

4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวชิาการแก่สงัคม  

(โครงการเดิม) 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.) 

6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื�อการบริการวิชาการแก่สงัคม 

7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื�อยกระดับคุณภาพชวิีตของประชาชน ชุมชน  

8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศนูย์วิทยพัฒนา 

9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลัย 

10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศกึษา  มสธ. เพื�อบริการวชิาการแก่สงัคม  

 

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรือ

ระเบียบในการให้บริการวชิาการแก่

สงัคม 

มหาวทิยาลัยมีการกําหนดประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เ รื�อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ยโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย)  

ฉบับลงวันที� 15  ธันวาคม 2552     ตามมติ ครม.  หนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2549 

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที� กค 0409.6/ว 95 ลงวันที� 2 ตุลาคม 2549) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทํางานฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ  

ในการดําเนินโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม   ประกอบด้วย 

ก. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 

ข. การจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 

ค. การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ง. การติดตามผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

จ. การประเมินโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  

ฉ. ปฏทิินการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  

ช. แบบฟอร์มต่างๆ  ที�เก�ียวข้อง 

ซ. เอกสารข้อมูลประกอบอ�ืนๆ   

มสธ. / กผ.5.1-3 (1) หลักเกณฑ์และแนว

ปฏบิัติในการดําเนินโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคม ประจ ําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2552 

มสธ. / กผ.5.1-3 (2) รายงานการประชุม 

ครั�งที�  1/2552  เมื�อวันที� 29 ตุลาคม 2551  

มสธ. / กผ.5.1-3 (3) สรุปผลการประชุม

แนวทางการจัดทําโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคม ประจําปีงบประมาณ  

2552 (เงินแผน่ดิน) เมื�อวันที� 10 

พฤศจกิายน 2551 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


123 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตาม

แผนที�กําหนด 

การให้บริการวชิาการแก่สงัคม  ของมหาวทิยาลัยมีรูปแบบและวิธีการ

ประเมินผลดังนี� 

1. เมื�ออนุมติัและทําสัญญาโครงการโดยมีแผนงวดงานและแผนการใช้จา่ยและ

กําหนดเป็น  KPI ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจ ําปีของหน่วยงาน    

2. การเบิกจา่ยตามแผนโดยการเบิกแต่ละงวดจะต้องรายงานผลการติดตามการ

ใช้จา่ยเงินตามแบบ ผด.ผส.4  ก่อนการขออนุมัติการเบิกจ่ายในงวดถัดไป 

3. มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในรอบ  

6 ,9 ,12 เดือน ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที�กํากับดูแล   

4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวชิาการ

บริการแก่สงัคม  ต่อประธานคณะทํางาน  

5. มีคณะกรรมการเร่งรัด  ติดตาม  การเบิกจ่ายงบประม าณแผน่ดิน  ที�มีการ

เบิกจา่ยของโครงการวชิาการบริการแก่สงัคม  

6. มีการประเมินผลการวเิคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  จากการ

ใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดิน (PART) 

มสธ. / กผ.5.1-4 (1) แบบรายงานผลการ

การดําเนินโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคม งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ ผด.บส.3) 

มสธ. / กผ.5.1-4 (2)  รายงานการติดตาม

ผลการการดําเนินโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2552 รอบ 6 เดือน 

มสธ. / กผ. 5.1-4 (3)  รายงานการ

ติดตามผลการการดําเนินโครงการ

บริการวชิาการแก่สงัคม  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน 
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5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวชิาการแก่สงัคม  

คณะทํางานฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนิน

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 ในแต่ละครั�งมา

ปรับปรุงการบริการวชิาการแก่สงัคม  ดังเช่น 

 

1. ศกึษา วเิคราะห์และรวบรวม  ระเบียบ  มติ ข�ันตอนการบริหารและการเบิก

จา่ยเงินอุดหนุนโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมที�ต้องมีการเชื�อมโยงกับหน่วยงาน 

เช่น กองคลัง กองพัสด ุกองแผนงาน  และหน่วยงานที�รับผิดชอบโครงการ 

2. ปรับปรุงรูปแบบบันทึกการจัดซื�อจัดจ้างโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

3. ปรับปรุงรูปแบบการยืมเงินและการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ แบบ ผด.บส.4 

       ส่วนผลการประเมินการดําเนินโครงการบริการวชิาการแก่สังคม  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน ได้นําไปปรับปรุงการบริการวชิาการแก่สงัคม  

ในปีถัดไป  ดังนี�  

1. การกําหนดแนวทางให้มีความเชื�อมโยงสนับสนุนซึ�งกันและกัน และบูรณา

การระหวา่งการบริการวชิาการแก่สงัคม กับภารกิจด้านอื�นๆของมหาวิทยาลัย เช่น

ให้มีการระบุให้เห็นวา่โครงการวชิาการ    ไปเช�ือมโยงกับพันธกิจการจัดการเรียน

การสอน ในชุดวชิาใด โดยกําหนดไว้เอกสารแนบท้ายสญัญาสําหรับในปี 2553 

2. ศกึษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบที�เกี�ยวข้องเพ�ือจัดทําหลักเกณฑ์การเบิกจา่ยและ

ค่าใช้จา่ยเกี�ยวกับโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

3. ศกึษาและพัฒนาระบบการจดัทําคําขอและบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (1)  อ้างถึงเอกสาร 

มสธ. 5.1-4(2) และ 5.1-4(3) 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (2) รายงานการประชุม

คณะทํางานฯ ครั�งที� 6/ 2552 วันที� 16 

กุมภาพันธ์ 2552  

มสธ. / กผ. 5.1-5 (3) รายการการประชุม

โครงการบริการวชิาการแก่สังคม  ครั�งที� 

8/2552 เมื�อวันที� 7 พฤษภาคม 2552   

มสธ. / กผ. 5.1-5 (4) รายการการประชุม

โครงการบริการวชิาการแก่สังคม  ครั�งที� 

9/2552  เมื�อวันที� 10 มิถุนายน 2552  

มสธ. / กผ. 5.1-5 (5) รายการการประชุม

โครงการบริการวชิาการแก่สังคม  ครั�งที� 

10/2552 เมื�อวันที� 13 สิงหาคม 2552 

มสธ. / กผ. 5.1-5(6) สรุปผลการประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้และชี�แจงการบริหาร

และการเบิกจา่ยงบประมาณเงินอุดหนุน

โครงการบริการวชิาการแก่สังคม   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (เงิน

แผ่นดิน) เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ ์2552 
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5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวชิาการแก่สงัคม   (ต่อ) 

4. การกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติในการให้บริการแก่สังคมเพื �อให้

ผลลัพธ์ที�ได้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุด  ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที�ดี 

5.  การกําหนดและกระจายภารกิจในด้านการบริการวชิาการแก่สงัคมให้

หน่วยงานท�ังส่วนวชิาการและหน่วยงานสนับสนุนในมหาวทิยาลัยได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสงัคม 

6. การจัดทํา เวบ็ไซต์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ด้านการบริการ

วชิาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลัย เพื�อให้เกิดความเป็นเอกภาพ   ในการนําเสนอ

ผลงานต่อสงัคมได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื�องยิ�งขึ�น 

7. จัดให้มีการสมัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทําโครงการบริการวชิาการ

แก่สงัคมเพ�ือสามารถนําส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย เช่นสัมมนาเพื�อรับ

ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอาย ุเป็นต้น  

มสธ. / กผ. 5.1-5 (7) ตัวอย่าง 

เอกสารแนบท้ายสญัญา  ปี 2553 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (8)  บันทึก ศธ(พ)  

0522.01(03)/150 เมื�อวันที� 30 กันยายน 

2552 เรื�อง การพัฒนาระบบคําขอและ

จัดการงบประมาณโครงการผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (9) สรุปผลการประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้และชี�แจง วธีิ

ปฏบิัติการบริหารงบประมาณ  การยืม

เงินทดรองจา่ย  การเบิกจา่ยเงิน  การกัน

เงินไว้เบิกเหลื�อมปี  การขยายเวลาเบิก

จา่ยเงิน  การจัดซื�อจัดจ้าง  และการ

ติดตามผลกาการใช้จา่ย ตามแบบ 

ผด.บส.4  โครงการบริการวชิาการแก่

สงัคม เมื�อวันที� 22 กันยายน 2552 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (10) คําส�ัง มสธ. ที� 

3159 / 2552 เรื�อง  ให้บุคลากรประชุม

เชิงปฏบิัติการการจัดทําร่างประกาศ

หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ยโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมที�ไม่อิงรูปแบบวจิัย ลง

วันที� 5 ตุลาคม 2552 
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5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวชิาการแก่สงัคม   (ต่อ) 

 มสธ.  / กผ. 5.1-5 (11) หนังสือเชญิ

ประชุมบันทึก ศธ 0522.01(03) / 1156 

วันที� 21 ตุลาคม 2552 เรื�อง ขอเชิญเป็น

วทิยากรการสมัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

“ด้านผู้สูงอาย”ุ กับการบริการวิชาการแก่ 

สงัคม 

มสธ. / กผ. 5.1-5 (12) บันทึก ศธ 

0522.01/ว 5578 วันที� 22 ตุลาคม 2552 

เรื�อง เชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย “ด้านผู้พิการ” กับการบริการ

วชิาการแก่สงัคม 

6.  มีการจัดทําแผนการเชื�อมโยงและ

บูรณาการการบริการทางวชิาการแก่

สงัคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือ

ก า ร วิจัย  ห รือ ก า ร ทํา นุบํา รุง

ศลิปวัฒนธรรม 

คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้แผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

ประจ ําปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 มีการเช�ือมโยงและบูรณาการการบริการทาง

วชิาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน  หรือการวจิัย  หรือการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม  ดังเห็นได้จาก การที�มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้กําหนด

แผนแม่บทการให้บริการออกเป็น  10 แผนงาน  ได้แก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา 

3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สงัคม   

    (โครงการใหม่)  

มสธ.  / กผ. 5.1-6 (1) รายการการ

ประชุมครั�งที� 1/2552  วันที� 29 ตุลาคม  

2551  

มสธ.  / กผ. 5.1-6 (2) รายการการ

ประชุมครั�งที� ครั�งที� 4/2552 วันท�ี 15 

มกราคม 2552 
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6.  มีการจัดทําแผนการเชื�อมโยงและ

บูรณาการการบริการทางวชิาการแก่

สงัคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือ

ก า ร วิจัย  ห รือ ก า ร ทํา นุบํา รุง

ศลิปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวชิาการแก่สงัคม   

(โครงการเดิม) 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (คบช.) 

6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื�อการบริการวิชาการแก่สงัคม 

7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื�อยกระดับคุณภาพชวิีตของประชาชน ชุมชน  

8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศนูย์วิทยพัฒนา 

9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย 

10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศกึษา  มสธ. เพื�อบริการวชิาการแก่สงัคม  

-  การเชื�อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สังคมเข้ากับการเรียน

การสอน ในแผนงานท�ี  1  2  5  7  8  และ 10 โดยกําหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้าย

สญัญาที�ระบุให้ชดั เ จน  สอดคล้องกับการ เ รียนการสอนในชุด วิชาใดใน

มหาวิทยาลัย 

-  การเชื�อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สังคมเข้ากับการวจิัย  

โดยเห็นชอบให้มีการบริการทางวชิาการแก่สงัคมในลักษณะโครงการที�อิงรูปแบบ

วจิัย ในแผนงานที� 3 และ การนําข้อคับผลการวจิัยไปสู่การให้บริการแก่สังคม  ใน

แผนงานที� 4  

-  การเชื�อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สงัคมเข้ากับการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม ในแผนงานที� 6 และ 9 
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7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

คว าม เ ช�ือม โยง  แ ละบูรณา กา ร

ระหวา่งการบริการวชิาการแก่สงัคม

กับภารกิจอื�น ๆ ของมหาวทิยาลัย 

คณะทํางานฯ  ได้นําผลจากการติดตาม  และประเมินสัมฤทธิผล การดําเนิน

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 ซึ�งพิจารณาตาม

แผนแม่บทการให้บริการวชิาการ  10 แผนงาน  มาเป็นข้อมูลในการวางแผน

ปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สงัคม  ประจ ําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2553 โดยให้มีความเชื�อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สงัคมเข้า

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  ที�มีความ

ชัดเจนย�ิงขึ�น โดยกําหนดเป็นแผนงานของการให้บริการวิชาการแก่สังคม  จําแนก

เป็น  10 แผนงาน ได้แก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา 

3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สงัคม       

    (โครงการใหม่)  

4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริกา รวชิาการแก่สงัคม 

(โครงการเดิม) 

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.) 

6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื�อการบริการวิชาการแก่สงัคม 

7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื�อยกระดับคุณภาพชวิีตของประชาชน ชุมชน  

8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศนูย์วทิยพัฒนา 

9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย 

      10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศกึษา  มสธ. เพื�อบริการวชิาการแก่สงัคม  

มสธ. / กผ. 5.1-7 (1) สรุปผลการประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้และชี�แจงการบริหาร

และการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนโครงการ

บริการวชิาการแก่สังคม  ประจําปี

งบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2553 (งบ

แผ่นดิน) เมื�อวันที� 22 มิถุนายน 2552   

มสธ. / กผ. 5.1-7 (2)  สรุปผลการ

ประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้และชี�แจง วิธี

ปฏบิัติการบริหารงบประมาณ  การยืม

เงินทดรองจา่ย  การเบิกจา่ยเงิน  การกัน

เงินไว้เบิกเหลื�อมปี  การขยายเวลาเบิก

จา่ยเงิน  การจัดซื�อจัดจ้าง  และการ

ติดตามผลกาการใช้จา่ย ตามแบบ 

ผด.บส.4  โครงการบริการวชิาการแก่

สงัคม เมื�อวันที� 22 กันยายน 2552  

มสธ. / กผ. 5.1-7 (3)  รายงานประชุม

คณะทํางานฯ ครั�งที� 1/2553 วันท�ี 7 

ตุลาคม  2552 
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7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

คว าม เ ช�ือม โยง  แ ละบูรณา กา ร

ระหวา่งการบริการวชิาการแก่สงัคม

กับภารกิจอื�นๆ ของมหาวทิยาลัย  

(ต่อ) 

    มีการประเมินผลสมัฤทธิ� ใน 2 ลักษณะ   

1.ประเมินรายโครงการท�ีเน้นจํานวนผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2.ประเมินผลสมัฤทธิ�ผ่านรายงาน PART ที�นําเสนอ สาํนักงบประมาณ  ของผลผลิต

ผลงานบริการวชิาการ ประจําปี 2552 

  และมีการนําผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น มาปรับปรุงดังนี� 

1.นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน กําหนดให้เป็นส่วนหนึ �งของสญัญาที�

ผู้รับผดิชอบโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  จะต้องระบุไว้ในสญัญาให้ชัดเจน วา่ 

โครงการน�ันไปบูรณาการกับชุดวชิาใดของมหาวิทยาลัย  

2.นําไปบูรณาการกับการวจิัย โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกสาขาวชิา ในการนํา

ข้อค้นพบผลการวิจัยที�ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ไปสู่การให้บริการแก่สงัคม  

3.นําไปบูรณาการกับการทํานุ บํารุง ศลิปะและวัฒนธรรม  โดยจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่สํานักการศกึษาต่อเนื�อง สํานักวชิาการ สํานักบรรณสารสนเทศ และศนูย์วทิย

พัฒนา เพ�ือจัดทําโครงการเกี�ยวการทํานุบํารุง  ศลิปะและวัฒนธรรม   และนําไป

เผยแพร่ต่อสงัคมผ่านช่องทางต่างๆ  เชน่ โครงการอบรมพระภิกษสุงฆ์ของสาํนัก

การศกึษาต่อเนื�อง   โครงการเทศน์มหาชาติของสํานักวชิาการ  โครงการนนทบุรี

ศกึษาของ สํานักบรรณสารสนเทศ   และโครงการตามรอยสุนทรภู่ของศนูย์วิทยพัฒนา 

มสธ.  / กผ. 5.1-7 (4)  รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคม ประจําปีงบประมาณ 2552     

มสธ. / กผ. 5.1-7 (5) แบบรายงานผล

การวเิคราะห์ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใช้จา่ยงบประมาณ 

(PART) ประจําปีงบประมาณ  2552 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

5 - 6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย   ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที �ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั  เป็นกรรมการวิชาการ  

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา   (สกอ. 5.2 และ สมศ. 3.2) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนอาจารย์ที�มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ  เป็นที�ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย  

เป็นกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีการศึกษานั �น  

(ไม่นับซ�ําแม้วา่อาจารย์ท่านน�ันจะมีส่วนร่วมในการให้บริการฯ  หลายครั�ง) 

จํานวนอาจารย์ประจําท�ังหมด (รวมที�ลาศึกษาต่อ) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 35 

10 
X 100 = ร้อยละ 62.50 

16 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 24 ร้อยละ 25 - 34 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 35 

 

X 100 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 35 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 62.50 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 5.2(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช�ีที� 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคมเป็นที �ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอก

สถาบัน เป็นกรรมการวชิาการ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

 ที�มา : กองการเจ้าหน้าที�  
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ตัวบ่งชี�ที� 5.3   ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที �ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา   (สกอ. 5.3 และ สมศ. 3.1) 

 

วิธีการคํานวณ 

 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพที�ตอบสนองความต้องการ  

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติในปีการศกึษานั �น  

จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะที�ปฏบิัติงานจริง) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 

5 
X 100 = ร้อยละ 41.67 

12 

         ** นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  ไม่รวมที�ลาศึกษาต่อ  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1- 24 ร้อยละ 25 -39 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 

 

X 100 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี� 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 40 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 41.67 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 5.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแล ะวิชาชีพที�ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

 ที�มา : กองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี�ที� 5.4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
85.44 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 75 - 84 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 85 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 85.44 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 5.4(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 หมายเหตุ :  ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 

 ที�มา : ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประมาณปีงบประมาณ  2552  จาก สํานกังานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวบ่งชี�ที� 5.5 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที�ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   (สกอ. 5.5, สมศ. 3.5) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวชิาการและวชิาชีพ ซึ�งให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ  ที�มีผลต่อชุมชนในด้านวชิาการและการพัฒนาความรู้ ซ�ึงได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ ที�ได้ผ่านการประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 9 แหล่งได้แก่   

1) ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ   

2) สํานักการศึกษาต่อเนื�อง   

3) สํานักคอมพิวเตอร์   

4) สํานักทะเบียนและวัดผล   

5) สํานักเทคโนโลยีการศกึษา 

6) ศนูย์ข้อมูลที�ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สถาบันวจิัยและพัฒนา) ในฐานะที�ปรึกษาสาขาเบ็ดเตล็ด  

  ด้านนโยบายระดับระหวา่งประเทศและสาขาประชากรด้านการวจิ ัยและประเมินผล  

7) โครงการศนูย์สุโขทัยศกึษา 

8) ศนูย์การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

9) ศนูย์การศึกษาต่อเนื�องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1- 2 แหล่ง 3 แหล่ง 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

4 แหล่ง 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 แหล่ง 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 9 แหล่ง 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ท�ี 5. 5  จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท�ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี�ที� 5.5.1  มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ  และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอ นและการวิจัย  (สมศ. 3.3) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนในการนําความรู้และ

ประสบการณ์จากการบริการ

วิชาการ/วชิาชีพมาใช้ในการเรียน

การสอนและการวจิัย 

 สาขาวิชามีแผนในการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ/

วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

ของสาขาวิชา 

วท. 5.5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ

สาขาวิชา 

 

2. มีการนําความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้

ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 

โครงการ 

 สาขาวิชามีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้

ในการเรียนการสอน ดังนี� 

 - นําความความรู้และประสบการณ์จากโครงการประกวดผลงานออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อมและข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสินผล มาใชใ้นการ

จัดทําคําอธิบายชดุวิชาในเอกสารการสอนชดุวิชาการออกแบบทางการพมิพ์และ

บรรจุภัณฑ ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ ์

วท. 5.5.1-2(1) โครงการประกวดผลงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อม 

วท. 5.5.1-2(2) คําอธิบายชดุวชิาการ

ออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุัณฑ ์ใน

ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยี

การพิมพ์และบรรจ-ุภัณฑ ์

วท. 5.5.1-2(3) รายงานผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม: โครงการ

ประกวดผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื�อ

สิ�งแวดล้อม 

3.  มีการนําความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้

ในการวจิัยอย่างน้อย 1 โครงการ 

- - 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


139 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการนําความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้

ในการเรียนการสอนและการวจิัย 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

- - 

5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการวิจัยและการบริการ

วิชาการ/วชิาชีพอย่างน้อย 1 

โครงการ 

- - 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการครบ 

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
X 1 

ผลการดําเนินงาน 2 ข้อแรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 5.5.4  ระดับความสําเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   (สมศ. 3.7) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนหรือโครงการในการให้บริการ

วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ

ของสถาบัน 

 สาขาวิชามีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ

ของสถาบัน ได้แก่ 

 - โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื�อสิ�งแวดล้อม 

 - โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 

31 ปี (ปี 2552)  

 

วท. 5.5.4-1(1) โครงการประกวดผลงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อม (ใช้

หลักฐานเดียวกับ วท. 5.5.1-2(1)) 

วท. 5.5.4-1(2) โครงการบริการวชิาการแก่

สังคมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบรอบ 31 ปี 

2. มีการให้บริการวชิาการแก่สังคมตาม

แผนหรือโครงการในการให้บริการ

วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ

ของสถาบัน 

 สาขาวิชามีการให้บริการวิชาการแก่สงัคมตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

อย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสาขาวิชา ดังนี� 

 - โครงการศนูย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย  ี

 - โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื�อสิ�งแวดล้อม 

 - โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมเนื�องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบรอบ 31 ปี 

วท. 5.5.4-2(1) เว็บไซต์ศนูย์บริการวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/ 

web-stac-sc/intro.html 

วท. 5.5.4-2(2) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อม (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

วท. 5.5.1-2(3)) 

วท. 5.5.4-2(2) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสัมมนาทางวชิาการด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื�อง บทบาท

ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

สิ�งแวดล้อม 
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3.  มีการบูรณาการการเรียนการสอน

หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการ

ให้บริการวชิาการแก่สังคม อย่าง

น้อย 1 โครงการ 

 สาขาวิชามีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวจิัยในการให้บริการวิชาการ

แก่สงัคม ได้แก่ 

 - การนําเนื�อหาในชุดวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์เกี�ยวกับ

สิ�งแวดล้อมมาจัดท ําโครงการบรรยายทางวิชาการเรื�อง การจัดการวงจรรีไซเคิลเพ�ือ

สิ�งแวดล้อม  เนื�องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี 

 - การนําเนื�อหาในชุดวชิาการจัดการระบบฐานข้อมูล มาจัดทําฐานข้อมูลการ

พิมพ์และบรรจภุัณฑ ์เพื�อให้บริการวชิาการแก่สังคมของศูนย์บริการวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วท. 5.5.4-3(1) โครงการสมัมนาทาง

วชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เรื�อง บทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับสิ�งแวดล้อม 

วท. 5.5.4-3(2) ชื�อหน่วยในชุดวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ 

วท. 5.5.4-3(3) เว็บไซต์ศนูย์บริการวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/ 

web-stac-sc/intro.html (ใช้หลักฐาน

เดียวกับ  วท. 5.5.4-2(1)) 

วท. 5.5.4-3(4) ชื�อหน่วยในชุดวิชาการ

จัดการระบบฐานข้อมูล 

 

4.  มีผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค ์

หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที�เกิดจาก

การบูรณาการงานบริการวชิาการแก่

สงัคม อย่างน้อย 1 โครงการ 

 สาขาวิชามีผลงานสร้างสรรค ์หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที�เกิดจากการบูรณาการ

งานบริการวิชาการแก่สงัคม   จากโครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ�ือ

สิ�งแวดล้อม ซ�ึงสถาบันการศกึษาต่างๆ ให้ความสนใจส่งนักศกึษาเข้าร่วมประกวด  

จึงมีผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อมจํานวนมาก และมีผลงานออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ท�ีได้รับรางว ัล 

วท. 5.5.4-4(1) ประกาศผลการตัดสินการ

ประกวดผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื�อ

สิ�งแวดล้อม 

วท. 5.5.4-4(2) ภาพถ่ายผลงานออกแบบ

บรรจภุัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อม 
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5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาและองค์กรใน

ชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชมุชน และพัฒนาสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ อย่างน้อย 1 โครงการ 

 โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื�อสิ�งแวดล้อม ทําให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือระหว่ างสถาบันการศึกษาต่างๆ ที�ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด

ผลงานออกแบบ  และมีคณาจารย์และผู้ร่วมทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ

องค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ์  

วท. 5.5.4-5(1) รายชื�อสถาบันการศกึษาที�

เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานออกแบบ

บรรจุภัณฑเ์พื�อสิ�งแวดล้อม 

วท. 5.5.4-5(2) รายชื�อคณะกรรมการตัดสิน

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ�ือสิ�งแวดล้อม 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

1-2 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที� 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี�ที� 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก ําห นด นโยบา ยที �ชัด เ จน

ปฏบิัติได้ และมีแผนงานรองรับ 

มีนโยบายและแผนแม่บทการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  ท�ังการ

อนุรักษ์  ฟื�นฟู สืบสาน  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ �นไทย โดยใช้

งบประมาณดําเนินการจากกองทุนอุทยานการศกึษารัชมังคลาภิเษก เงินแผ่นดิน และ

เงินรายได ้

มสธ. / สศต. 6.1-1 (1) แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

ง แผนงานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม (หน้า 135-145) 

มสธ. / สศต. 6.1-1 (2) แผนแม่บท 

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.

2552-2556) 

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ที�เ ป็น ป ระ โยช น์สอ ด คล้องกับ

แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื�อง 

มีโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุศลิปวัฒนธรรมที�กําหนดผลผลิต ตัวชี�วัด และค่า

เป้าหมาย  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ ําปี  และกิจกรรม /โครงการที�

ดํา เ นินการตามแผนงานของ แผนแม่บทการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 - 2556 มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง

ตลอดท�ังปี ดังนี� 

 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) รายละเอียด

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552  ง 2.1.1โครงการพัฒนาอุทยาน

การศกึษารัชมังคลาภิเษก (กองทุน

อุทยานการศกึษารัชมังคลาภิเษก) (หน้า 

135-140) 
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2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ที�เ ป็น ป ระ โยช น์สอ ด คล้องกับ

แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื�อง  (ต่อ) 

1. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

-  จัดพิธีถวายผ ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2552 

วันศุกร์ที� 30 และวันเสาร์ที� 31 ตุลาคม 2552 ณ วัดพญาภู อําเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 

2. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง 

-  จัดงาน “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทง ที� มสธ.” ครั�งที� 6  

วันจันทร์ท�ี 2 พฤศจกิายน 2552 ณ บริเวณสระน�ําหน้าอาคารวิทยทัศน ์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์

-  จัดงาน “รักษว์ ัฒนธรรม นําสงกรานต ์สืบสานประเพณีไทย” 

วันพฤหัสบดีที� 8 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานปาริชาต  และใต้อาคาร

บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. โครงการทอดผ้าป่าการศกึษา  

-  จัดทอดผ้าป่าการศึกษา วันพฤหัสบดีที� 8 เมษายน 2553 แด่โรงเรียนผาสุก

มณีจักรมิตรภาพที� 116 ในงานประเพณีสงกรานต ์ประจําปี 2553 “รักษ์

วัฒนธรรม นําสงกรานต ์สืบสานประเพณีไทย” 

5. โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 

-  จัดงาน “การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว” วันพุธที� 7 กันยายน 2552 ณ อาคารอเนกนิทัศน ์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) รายละเอียด

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552  ง 2.2.1 โครงการส่งเสริมทํานุ

บํารุงศลิปและวัฒนธรรม (หน้า 141-

145) 

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

มสธ./สศต. 6.1-1 (2) 
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2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ที�เ ป็น ป ระ โยช น์สอ ด คล้องกับ

แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื�อง  (ต่อ) 

6. โครงการทําบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันสําคัญทางศาสนา 

6.1 จัดงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ภายใต้ชื�องาน “สุขใจ ใกล้

บุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วันศกุร์ที� 

3 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหอพระพุทธมิ�งมงคลธรรมสถาน 

และอาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6.2 จัดงานวันมาฆบูชา ภายใต้ช�ืองาน “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วัน

มาฆบูชา” วันศุกร์ท�ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ณ บริเวณหอพระ

พุทธม�ิงมงคลธรรม-สถาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  นักศกึษา บุคลากร จัดอบรมปฏบิัติ

ธรรม รุ่นที� 1 ปี 2553 วันที� 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. โครงการสมัมนาด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

จัดสมัมนาแผนแม่บทการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 - 2556) วันจันทร์ที� 29 

มีนาคม 2553 ณ อยุธยาบุรีเทวี จังหวัดอยุธยา 

9.    โครงการอนุรักษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรม 

• ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวสิาขบูชา ปี 2552 (การ

ประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบลีลา) 

วันพฤหัสบดีที� 16 กรกฎาคม 2552 
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2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ที�เ ป็น ป ระ โยช น์สอ ด คล้องกับ

แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื�อง  (ต่อ) 

- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่ว ัดเขาบันไดอิฐ, วัดโพธิ�กรุ 

และวัดยางน�ํากลัดเหนือ วันศุกร์ที� 3 กรกฎาคม 2552 

• ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. ยะลา 

- โครงการกีฬาพ�ืนบ้าน สานสมัพันธ์นักศกึษา มสธ. 7 จังหวัด วัน

เสาร์ที� 8 และวันอาทิตย์ท�ี 9 สิงหาคม 2552 

- จัดกิจกรรมร่วมทําบุญถวายสงัฆทานเพ�ือสร้างความสมัครสมาน

สามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม วันอังคารที� 28 

กรกฎาคม 2552 

• ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. นครนายก 

- โครงการการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน  นักศกึษา

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 วันจันทร์ท�ี 6 และวันอังคารที� 7 กรกฎาคม 2552 

- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วันอาทิตย์ที� 

5 กรกฎาคม 2552 

• ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

- โครงการการอบรมปฏบิัติธรรมนํา (จติ) ใจใฝ่ดี  วันที� 8 - 10 

สิงหาคม 2552 

- โครงการบายศรีสู่ขวัญวันรับน้อง วันเสาร์ที� 15 สิงหาคม 2552 

- โครงการแจกฟรี CD ธรรมะ เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2552 
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2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ที�เ ป็น ป ระ โยช น์สอ ด คล้องกับ

แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื�อง  (ต่อ) 

• ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

- โครงการการทําบุญถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  วัน

อังคารที� 14 กรกฎาคม 2552 

 

3. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื�น ๆ 

มีการบูรณาการงานด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านบริการวชิาการแก่

สงัคม ดังนี� 

1. การจัดทําเว็บไซต ์การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย 

- จัดทําโฮมเพจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีเนื�อหา อาทิ บทความด้าน

ศลิปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม 

2. การผลิตวทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

2.1 จัดรายการวทิยุกระจายเสียง 

- วันอังคารที� 1 ธันวาคม 2552 เรื�อง “ตํานานนิทานพ�ืนบ้าน” 

2.2 จัดรายการ Webcast STOU 

- วันพฤหัสบดีที� 22 ตุลาคม 2552 เรื�อง “วัฒนธรรมไทย” 

- วันพฤหัสบดีที� 29 ตุลาคม 2552 เรื�อง “กฐินและกระทงสีสนั

แห่งสายน�ํา” 

- วันพฤหัสบดีที� 24 ธันวาคม 2552 เรื�อง “การแต่งกายแบบไทย” 

- วันพฤหัสบดีที� 4 มีนาคม 2553 เรื�อง “ประเพณีงานบุญผะเหวด 

จังหวัดร้อยเอ็ด และการเท�ียวชม เกาะกรุงรัตนโกสินทร์” 

 

 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (1) 

http://www.stou.ac.th/study/projects/tra

ining/culture/index.htm 

 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (2) ตารางการ

ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง 

มสธ. / สทศ. 6.1-3 (3) 

http://ctestream02.stou.ac.th/audio_wor

ldknowledge.htm 
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3. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื�น ๆ 

      (ต่อ) 

3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

3.1 จัดโครงการรับขวญันักศกึษาใหม่ถักทอสายใยด้วยศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ �น วันอาทิตย์ที� 26 กรกฎาคม  2552 ณ บริเวณ

อุทยานการศกึษารัชมังคลาภิเษก ศนูย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ�นไทย ช�ัน 2 อาคารตรีศร หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช 

3.2 จัดกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมการผนึกภาพบนกล่องไม้และการจัด

สวนถาด เนื�องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี ภายใต้

โครงการตลาดนัดแรงงานและฝึกอบรม  วันอังคารที� 1 และวันพุธที� 2 

กันยายน 2552 ณ ศนูย์การเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ�ิน ช�ัน 2 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.3 จัดกิจกรรมการสาธิตศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยจัดกระเชา้ดอกไม้

สด การผนึกภาพลายไทยบนกล่องไม ้การประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว และ

การแกะสลักผัก ผลไม้สด ในงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2553 

“รักษว์ ัฒนธรรม นําสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” วันพฤหัสบดีที� 

8 เมษายน 2553 ณ บริเวณใต้อาคา รบริหาร  หาวทิยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราช 

3.4 จัดอบรมนาฏศลิป์สําหรับเยาวชน  รุ่นที � 8 อบรมทุกวันอาทิตย์  

ประมาณ 20 ครั�ง โดยมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที� 27 กันยายน 2552 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (4) 

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม, ภาพ

กิจกรรม 

ลําดับที� 1  โครงการรับขวัญนศ.ใหม่ถัก 

ทอสายใยฯ 

ลําดับที� 2  รายงานผลศูนย์การเรียนรู้ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา          

ท้องถิ�น 

ลําดับที� 3  สาธิตการผนึกภาพบนกล่อง 

ไม ้ภาพกิจกรรม 

ลําดับที� 4  อบรมนาฏศิลป์สําหรับ  

เยาวชน และภาพกิจกรรม 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


149 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้าน

ศลิปวัฒนธรรมท�ังในระดับชาติและ 

นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมูล  

ด้านศลิปวัฒนธรรม  การสร้าง

บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  

การจัดกิจกรรม ประชุม  เสวนาทาง

วชิาการ การจัดสรรงบประมาณ

ส นับ ส นุน อ ย่า ง พ อ เ พีย ง แ ล ะ

ต่อเนื�อง 

1.  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาภา คขับเคลื�อนการดําเนินงานตามแผนแม่บท

วัฒนธรรมแห่งชาติ  (พ.ศ. 2550-2559) วันศุกร์ที � 22 มกราคม  2553 ณ 

หอประชุมเล็ก ศูนย์ว ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

2. จัดทําเว็บไซต์การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื�อเผยแพร่

กิจกรรม และบทความเกี�ยวกับศลิปวัฒนธรรม 

 

3. นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศลิป์สําหรับเยาวชน  รุ่นที� 8 ร่วมแสดงใน

งานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมระดับอุดมศกึษา ครั�งที� 10 ภายใต้ชื�องาน “ศิลปะ 

ศิลปิน  ศิลปากร” วันพุธที� 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ จังหวัดนครปฐม 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (1)  เอกสารการ

ประชุมสมัมนาภาคีขับเคลื�อนการ

ดําเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (2) 

http://www.stou.ac.th/study/projects/tra

ining/culture/index.htm 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (3)  เอกสารการเข้า

ร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ระดับอุดมศกึษา ครั�งที� 10 และภาพ

กิจกรรม 

5. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน

ด้านศลิปวัฒนธรรม โดยผู้เช�ียวชาญ 

และ มีผลง า น เ ป็น ที �ยอม รับ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

- - 
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6. มีกา ร เ ผ ยแพ ร่แล ะบ ริก า ร ด้า น

ศลิปวัฒนธรรมในระดับชาติและ

นานาชาติ อาทิ มีสถานที�หรือเวที

แสด ง ผลง า น  จัด ทํา วา รสา ร

ศลิปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ  มี

ความร่วมมือในการให้การบริการ

วชิ าการด้านศลิปวัฒนธรรมกับ

สงัคมในระดับต่าง ๆ 

นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศลิป์สําหรับเยาวชน  รุ่นที� 8 ร่วม แสดงในงาน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศกึษา  ครั�งท�ี 10 ภายใต้ชื�องาน “ศลิปะ ศลิปิน  

ศลิปากร” วันพุธที� 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

พระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 

มสธ. / สศต. 6.1-6 (1)  เอกสารการเข้า

ร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ระดับอุดมศกึษา ครั�งที� 10 และภาพ

กิจกรรม 

  

 เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย   4 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 4 ข้อแรก 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที� 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี�ที�  7.2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบนั (สกอ. 7.2) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที�เป็น

ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารท�ีเป็นระบบ  โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ในการ 

สรรหาผู้บริหารทุกระดับ  โดยมีแนวทางสรุปได้ ดังนี� 

1. การสรรหาระดับอธิการบดี ให้ทุกหน่วยงานได้เสนอชื�อที�เหมาะสม และมี

คณะทํางานที�สภามหาวิทยาลัยแต่งต�ังในรูปคณะกรรมการสรรหา โดยมีการให้ผู้ท�ี

ถูกเสนอชื�อและผู้สมัครแสดงวสิยัทัศน์ต่อประชาคม มสธ.  

2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ใน

สาขาวิชาได้เสนอชื�อต่อที�ประชุม โดยใชเ้กณฑ์เสียงข้างมาก และมีคะแนนเสียงเกิน

กว่ากึ�งหนึ�งของคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ไม่รวมผู้ลาศกึษาต่อ)   

3. การสรรหาระดับกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้

เสนอช�ือต่อที�ประชุม โดยใชเ้กณฑ์เสียงข้างมาก (ไม่รวมผู้ลาศกึษาต่อ)   

4. การสรรหาผู้อ ํานวยการสถาบัน / สํานัก ใช้วธีิเวยีนแจ้งให้ผู้สนใจสามารถ

สมัครเข้ารับการคัดเลือก และให้หน่วยงานเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสม มีการต�ัง

คณะทํางานสรรหาขึ�นมาทําหน้าที�คัดเลือก  

5. การสรรหาผู้อ ํานวยการศนูย์วทิยพัฒนา ใช้วธีิเวียนแจ้งให้ผู้สนใจสามารถ

สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีการต�ังคณะทํางานสรรหาขึ�นมาทําหน้าท�ีคัดเลือก 

6. การสรรหาหัวหน้าศนูย ์/ ฝ่าย  / งาน ใชก้ารประกาศรับสมคัรภายใน

มหาวิทยาลัย  และมีการต�ังคณะทํางานคัดเลือก โดยที�ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 

มสธ. 7.2-1 (1) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทัย

ธรรมธิราช ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  

มสธ. 7.2-1 (2) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทัย

ธรรมธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการ

เกี�ยวกับเลือกประธานกรรมการประจํา

สาขาวิชาและกรรมการประจําสาขาวิชา พ.ศ. 

2543 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2544 

มสธ. 7.2-1 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมธิราช เรื�องหลักเกณฑ์และวธีิการเลือก

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาและ

กรรมการประจําสาขาวิชา ลงวันที� 22 

ธันวาคม พ.ศ.2549 

มสธ. 7.2-1 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมธิราช เรื�องหลักเกณฑ ์และวธีิการ

คัดเลือกผู้อ ํานวยการสํานัก  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


152 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลและใชศ้ ักยภาพภาวะ

ผู้นําท�ีมีอยู ่โดยค ํานึงถึงประโยชน์

ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้ว ยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที�มี

อยู ่โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวทิยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับ 

เช่น 

� หลักนิติธรรม  ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสํา คัญ 

� หลักความโปร่งใส  ได้แก่ มีการเปิดเผยข้อมูลที�เป็นประโยชน์ทั�งแก่บุคลากรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  สะดวก และรวดเร็ว  เช่น การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ  ผา่นทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวทิยาลัย  โดยแบ่ง

ออกเป็น  2 ส่วน 

ส่วนของการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารให้แก่บุคคลภายนอก ที�สําคัญ  เช่น   

1. การเปิดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดย

เผยแพร่ผา่นทาง http://www.stou.ac.th 

2. การเปิดเผยแผนปฏบิัติราชการ  4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 

2552โดยเผยแพร่ผ่านทาง http://www.stou.ac.th 

3. การเปิดเผยคํารับรองการปฏบิัติราชการและผลการปฏบิัติราชการตามคํา

รับรองฯ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

4. การเปิดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศกึษา  

2551 

ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายในที �สําคัญ เช่น 

 1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเ รื�องแผนปฏบิัติราชการ และงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. 2552  

มสธ. 7.2-2(1) www.stou.ac.th , 

http://eservice.stou.ac.th 

มสธ. 7.2-2 (2) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ

ดําเนินงานของสํานักและสถาบัน พ.ศ. 2551 

(ข้อ 9..การดําเนินงาน การกํากับ ดูแล และ

การบริหา รงานในสํานักและสถาบันต้องยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน) 

มสธ. 7.2-2(3)  แผนปฏบิัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียด

แผนงาน และโครงการ  

(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลและใชศ้ ักยภาพภาวะ

ผู้นําท�ีมีอยู ่โดยค ํานึงถึงประโยชน์

ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(ต่อ) 

 2. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินการปฏบิัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน  

ให้ได้รับทราบโดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั �วกัน และเปิดให้มีการทักท้วงและ

สามารถอุทธรณ์ตามระเบียบที�มหาวิทยาลัยกําหนด 

 3. มติที�ประชุมที�สําคัญ เช่น  ที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที�ประชุมผู้บริหาร  ที�

ประชุม  กพอ. ที�ประชมุสภาวิชาการ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th 

 4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th 

� หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม

ในเรื�องต่างๆ ที�สําคัญ เช่น 

 1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-

2556)  

 2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื�อนข�ันเงินเดือน 

 3. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการกําหนด

วสิยัทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์และ

แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตนเอง  เพ�ือที�จะนําไปใช้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552-2556   

 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม เช่น วันปีใหม่  วันสงกรานต์ วัน

เข้าพรรษา วันลอยกระทง  

 5. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

เงินรางวัลประจําปี จากผลการประเมินการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลและใชศ้ ักยภาพภาวะ

ผู้นาํท�ีมีอยู ่โดยค ํานึงถึงประโยชน์

ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(ต่อ) 

� หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ได้แก่ การจัดทํารายงานผลการใชจ้่ายเงิน

งบประมาณประจําปีเป็นรายไตรมาส  มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปีทั�งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง  เพ�ือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา  2551  

 2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อสาํนักงาน 

ก.พ.ร. 

 3. การรายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  2552 ต่อ

สํานักงบประมาณ ผา่นเครื�องมือ PART  

 4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  2552 

ต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน   

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายใน 

 1. ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดท ํารายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอด้วยวาจาต่ออธิการบดี  และ

รองอธิการบดี 

 2. ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี�ยง

ของหน่วยงาน  

 3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏบิัติราชการ ประจําปี ทุกไตรมาส 

 4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  

 5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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2.  ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลและใชศ้ ักยภาพภาวะ

ผู้นาํท�ีมีอยู ่โดยค ํานึงถึงประโยชน์

ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(ต่อ) 

� หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดหลักการรวมบริการประสานภารกิจ 

เพื�อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 1. ทุกหน่วยงานมีการจัดทํารายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจําปีเป็น

รายไตรมาส ผา่นระบบ e-Unit Budget  

 2. นําผลการรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีมาใช้ในการวเิคราะห์เพ�ือ

จัดสรรงบประมาณทุกปีเพื �อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อ

มหาวทิยาลัย   โดยตามระบบการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจํา ปีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการกําหนดตัวช�ีวัดที�เป็นเชิงค่าใชจ้า่ย / ต้นทุน  

 3. การตัดสินใจด้านการเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนท�ีเป็นกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ 

 4. มีการจดัทํารายงานต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ  2552 และนําผลท�ีได้

ไปใช้ในการวิเคราะห์เพ�ือทําแผนเพ�ิมประสิทธิภาพของปีงบประมาณ  2553 

 5. มีแผนบริหารทรัพยากรร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ  2552  (ตัวชี�วัด ก.พ.ร. 3.3) ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย 

 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ

ผลการปฏบิัติงานของผู้บริหารที�

ชัดเจน และเป็นที �ยอมรับใน

มหาวทิยาลัย 

 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที�ชดัเจน และ

เป็นที �ยอมรับในสถาบัน ดังนี� 

• การประเมินศักยภาพ  มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินศักยภ าพผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย ดังนี� 

 1. ระดับอธิการบดี  ใชก้ารประเมินโดย Audit Committee ที�แต่งต�ังโดยสภา

มหาวทิยาลัย  

มสธ. 7.2-3(1)  หนังสือที� ศธ 0522.13 / 64 ลง

วันที� 18 กุมภาพันธ ์2553 เรื�องผลการประเมิน

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี

การศกึษา 2552 
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3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ

ผลการปฏบิัติงานของผู้บริหารที�

ชัดเจน และเป็นที �ยอมรับใน

มหาวทิยาลัย (ต่อ) 

 2. ระดับรองอธิการบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธานกรรมการประจํา

สาขาวิชา ผู้อ ํานวยการกอง/หัวหน้าศนูย/์ฝ่าย  ในสํานัก/สถาบัน และหัวหน้างานใน

กอง โดยได้จัดทําแบบสอบถามภาวะผู้นําผู้บริหาร  เพื�อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ประเมินผู้บังคับบัญชาในประเด็นต่างๆ  และส่งคืนเป็นการลับ  และสรุปผลการ

ประเมินเสนอที�ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื�อจะได้นําผลดังกล่าวไปสู่

การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารต่อไป 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ 2552 

 1. ระดับอธิการบดี  มีการลงนามคํารับรองการปฏบิัติราชการ  ประจ ําปี

งบประมาณ 2552 กับเลขาธิการ สกอ. 

 2. ระดับรองอธิการบดี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2552 กับอธิการบดี 

 3. ระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 

ผู้อ ํานวยการกอง / ศูนย ์มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2552 กับรองอธิการบดีที�กํากับดูแล 

มสธ. 7.2-3(2)  รายงานการประชุมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราช (นัดพิเศษ) ครั�งที� 1/2553 วันท�ี 23 

กุมภาพันธ์ 2553 

มสธ. 7.2-3(3)  เอกสารลงนามคํารับรองการ

ปฏบิัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย ระหวา่ง

อธิการบดีกับเลขาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

มสธ. 7.2-3(4)  เอกสารลงนามคํารับรองการ

ปฏบิัติราชการ ระดับรองอธิการบดีกับ

อธิการบดี มสธ.  

มสธ. 7.2-3(5)  เอกสารลงนามคํารับรองการ

ปฏบิัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระหวา่ง

ผู้อ ํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้อ ํานวยการกอง / 

ศูนย ์กับรองอธิการบดีที�กํากับดูแล 

มสธ. 7.2-3(6)  ตารางสรุปผลการปฏบิัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ

ระดับหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.

2551 (แบบ รป.กผ. 4/51) 
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4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผล

การประเมิน และดําเนินการตาม

แผนอย่างครบถ้วน 

 มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ.2552 และมีการดําเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

 1. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 3. การจัดทําแผนที�ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน 

 4. การควบคุมภายใน 

มสธ. 7.2-4(1) แผนพัฒนาศักยภาพของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจําปีการศกึษา 2552  

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.3   มีการพัฒนาสถาบนัสู่องค์การเรียนรู้   (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการทบทวนและจดัทําแผนการ

จัดการความรู้เพื�อมุ่งสู่องค์กรแห่ง

การเรียนรู้  และประชาสมัพันธ์

เผยแพร่ให้ประชาคมของ

มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 มีการประชุมเพื�อทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขาวชิาประจําปี

งบประมาณ 2552 

วท. 7.3-1(1) แผนการจัดการความรู้ของ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

(ปรับปรุง 21 พ.ค. 2552) 

วท. 7.3-1(2) รายงานการประชุม

คณะทํางานการจัดการความรู้ ครั�งที� 

3/2552 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 50 

1. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบคว ามสําเร็จคิดเป็น  66.7  

(ทํา 2 เป้าหมายใน  3 เป้าหมาย ) ดังนี� 

1.1 จัดประชมุ ร่วมคณะทํางานจัดการความรู้ กําหนดผู้รับผิดชอบพัฒนา

ฐานข้อมูลและเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี1 ครั�ง 

1.2 จัดท ําเว็บไซต์ศนูย์บริการวชิาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- เตรียมข้อมูล+วัสดุสาํรองข้อมูล ดําเนินการได ้100 % 

- ออกแบบเว็บไซต์ ดําเนินการได ้100 % 

- พัฒนาเวบ็ไซต์ ดําเนินการได ้70 % 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต ์70 % 

วท.7.3-2(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชาเพื�อ

ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ

ศนูย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั�งที� 15/2552 

วท.7.3-2(2) รายชื�อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู้

ของสาขาวิชา  3 เรื�อง   

วท.7.3-2(3) ภาพการจัดกิจกรรม 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/ 

KM/km.html 
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2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 50 

(ต่อ) 

1.3 จัดท ําฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 

- จัดทําแบบสอบถาม  ดําเนินการได ้100 % 

- ออกแบบฐานข้อมูล ดําเนินการได ้75% 

- เก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการได ้75% 

- จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ ์4 ฐาน ดําเนินการได ้60% 

1.4 การฝึกอบรมจัดทําเว็บไซต์ ดําเนินการได ้100% 

 

 

  

2. มีการจัดกิจกรรมเพ�ือแลกเปล�ียนเรียนรู้ภายในสาขาวิชา   3 เรื�อง 

2.1 Special Teacher Training Course in Germany for Special Teacher in the 

field of Printing and Paper Converting 8 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2552 ณ 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เมื�อวันที� 16 กันยายน 2552 สรุปได้ดังนี� 

 บอกเล่าความรู้และประสบการณ์ที�ได้จากการเข้าฝึกอบรมจากวทิยากรใน

เทคนิคการสอนการฝึกปฏบิัติการใชเ้ครื�องมือและเทคโนโลยีการผลิตสิ�งพิมพ ์ที�

ครอบคลุมงานพิมพ์ทุกข�ันตอน ทําให้เกิดความม�ันใจในการถ่ายทอดให้แก่นักศกึษา

ในหลักสูตร ได้ศกึษาดูงานโรงงานผลิตเครื�องมือเครื�องจักรทางการพิมพ์หลายแห่ง 

และบริษัทผู้ผลิตสิ�งพิมพ์ดิจทิัล และผู้ผลิตสิ�งพิมพ์ตามจํานวนสั�ง ตลอดจน

ประสบการณ์ของการใช้ชีวติในเยอรมันตะวันออก ในระหวา่งน�ันได้ประเมินความ

พึงพอใจของผู้ร่วมฟังโดยวิธีการสงัเกตและการสอบถามเห็นว่าได้รับความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

 

 

 

 

วท. 7.3-2(4) รายงานเรื�อง Special 

Teacher Training Course in Germany for 

Special Teacher in the field of Printing 

and Paper Converting 8 มิถุนายน ถึง 4 

กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมันนี 
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2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 50 

(ต่อ) 

2.2  กรอบแนวทางการเชื�อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  เมื�อวันที� 23 

กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั�น สรุปได้ดังนี� 

บอกเล่าข้อมูลจากการเข้าร่วมสมัมนาโครงการพัฒนาการแลกเปลี�ยนข้อมูล

ระหวา่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐโดยใชม้าตรฐาน TH  

e-GiF :Thailand e-Government Interoperability Framework ระยะท�ี 2 โดยกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารไดจ้ัดทํากรอบแนวทางเชื�อมโยงรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์เพื�อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการเชื �อมโยงข้อมูลระหวา่งระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐขึ�นและได้มีการนําร่องเชื�อมโยงระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง  TH e-GiF ในระยะที� 1 มีหน่วยงาน

เข้าร่วมโครงการท�ังสิ�น 30 หน่วยงาน ระยะที� 2 มีหน่วยงานประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

16 หน่วยงาน ซึ�งระยะที� 2 นี�มุ่งเน้นให้กระบวนการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีความน่าเชื�อถือมากขึ�นได้แก่ 

1. การกําหนดมาตรฐานรูปแบบการลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือ

ราชการที�เป็นอิเล็กทรอนิกส์  

2. การกําหนดรูปแบบวธีิการในการประทับรับรองเวลาการรับ-ส่งหนังสือ

ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานที�ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีความพร้อมดังนี� 

1. มีการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่ในปัจจุบัน 

2. มีการเชื�อมต่อกับเครือข่ายสื�อสารข้อมูลเช�ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ

(Government Information Network : GIN) 

3. มีความพร้อมด้านบุคลากรซึ�งจะเป็นคณะทํางานในเรื�องดังกล่าวท�ังในส่วน

ของฝ่ายงานสารบรรณ  ฝ่ายสารสนเทศ  และบุคลากรอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 50 

(ต่อ) 

หน่วยงานที�เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถติดต่อสื�อสารรับ-ส่งหนังสือราชการ

แบบอิเล็กทรอนิกสข์้ามกระทรวงได ้ทําให้ได้รู้ข่าวสารที�เป็นหนังสือเวียนได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นการประหยัดกระดาษ  ประหยัดค่าส่งในการสื�อสารทางอื�น 

2.3  โครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์ กับ Michigan State 

University เมื�อวันที� 30 กันยายน 2552 สรุปได้ดังนี� 

ประเด็นสําคัญที�นําเสนอมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การได้ทดลองใช  ้บทเรียน

ออนไลน์ของ School of Packaging, Michigan State University ในรูปของผู้เยี�ยม

ชม ได้แสดงให้ผู้ฟังเห็นถึงการนําเสนอเนื�อหา การต�ังคําถาม การให้การบ้าน การ

อภิปรายกลุ่ม  และการสอบออนไลน์ ซึ�งมีการจับเวลาสาํหรับผู้เข้าสอบ รวมท�ังมี

การให้เฉลยข้อสอบ เฉลยการบ้าน การสรุปประเด็นการอภิปรายกลุ่ม  โปรแกรมที� 

School of Packaging ใช  ้เป็น โปรแกรมท�ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ�นและบังคับใช้โดย

การสอนให้อาจารย์และนักศกึษาใหม่ทราบถึงการใช้โปรแกรม ส่วนที�สองเป็นการ

บอกให้ทราบถึงการเจรจาหารือร่วมกันเพื�อทําความร่วมมือ และได้เสนอร่างการตก

ลงร่วมมือ  พร้อมท�ังได้จัดส่งร่างตามรูปแบบของ  Michigan State University ไป

แล้ว  

การบอกเล่าเรื�องการไปครั�งนี�ได้รับความสนใจ โดยสงัเกตจากข้อซกัถามที�

ได้รับ โดยเฉพาะการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

วท. 7.3-2(5) รายงานเรื�องโครงการความ

ร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ ์

กับ Michigan State University 
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3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย  ร้อยละ 100 

 มีการด ําเนินโครงการศนูย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม

แผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ 100 ดังนี� 

1.1 จัดทําเว็บไซต์ศนูย์ฯ 

- เตรียมข้อมูล+วัสดุสาํรองข้อมูล ดําเนินการได ้100 % 

- ออกแบบเว็บไซต ์  ดําเนินการได ้100 % 

- พัฒนาเวบ็ไซต์ ดําเนินการได ้100 % 

- เผยแพร่+ประชาสมัพันธ์เว็บไซต ์100 % 

1.2 จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจภุัณฑ ์

- จัดทําแบบสอบถาม  ดําเนินการได ้100 % 

- ออกแบบฐานข้อมูล ดําเนินการได ้100% 

- เก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการได ้100% 

- จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ ์4 ฐาน ดําเนินการได1้00% 

1.3 การฝึกอบรมจัดทําเวบ็ไซต ์ดําเนินการได ้100% 

วท.7.3-3(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครั�งที� 

8/2553 

วท. 7.3-3(2) เว็บไซต์ที�ให้บริการวิชาการ

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/

web-stac-sc/db.html 

4.  มีการติดตามประเมินผลความ 

สําเร็จของการจัดการความรู้ 

 มีการประชุมเพื�อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานจัดการความรู้ของ

สาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ  2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

 

วท.7.3-4(1) รายงานผลการดําเนินงาน

จัดการความรู้ของสาขาวิชา  ประจําปี

งบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้

ในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ �งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุง

แผนการจัดการความรู้ 

- - 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 4 ข้อแรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บคุลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  (สกอ. 7.4) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา ) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีก า ร จัด ทํา แ ผ น ก า ร บ ริห า ร

ทรัพยากรบุค คลที �เ ป็น รูปธรรม  

ภา ยใต้กา รวิเ ครา ะห์ข้อมูล เ ชิง

ประจักษ ์

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา - 

ธิราช  พ.ศ.2551 – 2554 โดยในปี พ.ศ.2552 มหาวทิยาลัยได้กําหนดโครงการหลัก

เพ�ือบริหารทรัพยากรบุคคล  จํานวน 4 โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี� 

     ยุทธศาสตร์ที� 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRM ; Human 

Resources Management) 

โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริห ารงานทรัพยากรบุคคล  เพื�อ

รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 

    ยุทธศาสตร์ที� 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (HRD ; Human 

Resources Development) 

โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ เพื�อจัดทําสมรรถนะบุคลากรของ

แต่ละสายงาน 

โครงการ 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ และสายสนับสนุน

วชิาการ ตามกรอบ Competency  

โครงการ 2.3 : โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (KM)  

มสธ.7.4-1 (1) แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 

มสธ.7.4-1 (2) รายงานการประชุมของ

คณะทํางานของ มหาวิทยาลัยในกํากับ  

มสธ.7.4-1 (3) การจัดประชมุเชิง

ปฏบิัติการ เพื�อจัดทําสมรรถนะบุคลากร

ของแต่ละสายงาน 

มสธ.7.4-1 (4) แผนพัฒนาบุคคลากร 

มสธ. สายวชิาการ(จากฝ่ายพัฒนา

คณาจารย)์ และสายสนับสนุนวชิาการ 

(จากกองการเจ้าหน้าที�) 

มสธ.7.4-1 (5) แผนการจัดการความรู้

ของมหาวทิยาลัย (KM) 
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที�เป็นการส่งเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน่  

กา ร ส รร ห า  ก า ร จัด ว าง ค น ล ง

ตําแหน่ง  การกําหนดเส้นทางเดิน

ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอ

ผลงานทางวชิาการ  การประเมินผล

การปฏบิัติงาน มาตรการสร้างขวัญ

กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท�ัง

การพัฒนา และรักษาบุคลากรที �มี

คุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที�เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏบิัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ

ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   

ซ�ึงเป็นความ รับ ผดิ ชอบของกองการเจ้าหน้าที �ของมหาวทิยาลัย  นอกจากนี�

มหาวทิยาลัยยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกําลังใจ  

ดังนี� 

2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังนี� 

- หน่วยงานที�ต้องการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ  ส่งเรื�องให้กองการ

เจ้าหน้าที�เพ�ือเสนอให้  กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณา

พร้อมท�ัง แต่งต�ังคณะทํางานเพ�ือทําหน้าที�ในการคัดเลือก  

- เมื�อคณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  จะต้องนําเสนอต่อที�

ประชุม  กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ�ือพิจารณาผลการคัดเลือก 

2.2 การประเมินผลการปฏบิัติงาน  มีระบบและกลไก ดังนี� 

- การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  การประเมินเพื�อคัดเลือกผู้ด ํารงตําแหน่งหัวหน้างานและฝ่ายหรือเทียบเท่า

จากระดับ 6 เป็นระดั บ 7  

- การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื�อเลื�อนข�ันเงินเดือนประจําปี 

 

มสธ.7.4-2(1)  เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท�ี

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

/OPR/Personal/News/index.htm 

มสธ. 7.4-2 (2)  http://www.stou.ac.th 

มสธ. 7.4-2 (3) ประกาศ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื�องรับ

สมัครคัดเลือกเพื�อรับโอนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาแต่งต�ัง

ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย ์/ เพื�อจ้างบุคคล

เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตําแหน่ง

อาจารย ์ลงวันที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

มสธ. 7.4-2 (4) คําส�ังแต่งต�ัง

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล

เพื�อแต่งต�ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย ์

มสธ. 7.4-2 (5) เกณฑ์การเลื�อนข�ัน

เงินเดือนที� อ.ก.ม. กําหนดเพ�ิมเติม 

มสธ. 7.4-2 (6) การกําหนดระยะเวลาการ

จัดส่งต้นฉบับเอกสารการสอนชดุวชิา

เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาเล�ือนข�ัน

เงินเดือน 

มสธ. 7.4-2 (7) แผนปฏบิัติงานเกี�ยวกับ

การเลื�อนข�ันเงินเดือนปี 2552 
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที�เป็นการส่งเสริม

สมรรถนะในการปฏบิัติงาน  เช่น  

กา ร ส รร ห า  ก า รจัด ว าง คน ล ง

ตําแหน่ง  การกําหนดเส้นทางเดิน

ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอ

ผลงานทางวชิาการ  การประเมินผล

การปฏบิัติงาน มาตรการสร้างขวัญ

กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท�ัง

การพัฒนา และรักษาบุคลากรที �มี

คุณภาพ  (ต่อ) 

2.3 การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม  และการพัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไก 

ดังนี� 

- มีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวชิาการ เป็นห น่วยงานหลักท�ีรับผิดชอบการ

ฝึกอบรมสมัมนา  เพื�อพัฒนาคณาจารย์โดยตรง 

- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน

มหาวทิยาลัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก ําหนด  หลักเกณฑ ์และ

แนวทางจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ  โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในเป็นส่วนหนึ�งในการพิจารณาจัดสรรในทุกปี 

- มีคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ท�ีมีหน้าที�ความรับผดิชอบหลักในการ

กําหนดทิศทางในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- มีการให้ทุนการศึกษาต่อท�ังในประเทศและต่างประเทศ  

- มีทุนการฝึกอบรมสมัมนาระยะสั �นในต่างป ระเทศ สาํหรับการพัฒนา

คณาจารย ์ 

- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรื�องทั�วๆไปไว้ท�ีกองการเจ้าหน้าที� 

2.4 การสร้างขวัญและกําลังใจ ดังนี� 

- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ  

- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน 

- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํางบประมาณเงินแผน่ดิน 

- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ 

ท�ังนี�ได้มีการยกย่องบุคคลที �ได้ประกอบคุณงามความดีผ่านสื �อต่างๆ  และ

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

มสธ. 7.4-2 (8) ประกาศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื�อง 

แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

มสธ. 7.4-2 (9) หลักเกณฑ์การเพ�ิม

ค่าจ ้างพนักงานมหาวทิยาลัย 

ปีงบประมาณ  2552 

มสธ. 7.4-2 (10) หนังสือ

ทบวงมหาวิทยาลัย ที� ทม.0202/ว12 ลง

วันที� 2 มีนาคม 2542 

มสธ. 7.4-2(11) อ้างถึง ตัวบ่งชี�ที� 7.9.2 

มสธ. 7.4-2 (12)  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

มสธ. 7.4-2 (13)  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

วา่ด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ

ลูกจ้างเงินรายได ้พ.ศ.2547 

มสธ. 7.4-2 (14)  พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา ฉบับที� 2 พ.ศ. 2551 
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 2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที�ปรากฏตามกฎหมาย ดังนี� 

- สําหรับข้าราชการ ได้กําหนดบทลงโทษไว้ใน หมวด  5 และ 6 ของ พรบ. 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. 2547 

   - สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยได้กําหนดบทลงโทษไว้ใน หมวด 6 และ 7

ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

- สําหรับลูกจ้างได้กําหนดบทลงโทษไว้ใน ส่วนที� 5และ 6 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลสาํหรับ

ลูกจ้างเงินรายได ้พ.ศ.2547 

มสธ. 7.4-2 (15) มติที�ประชมุ ก.พ.อ. 

มสธ. ครั�งที� 1/2553  เมื�อวันที� 19 

มกราคม 2553  เห็นชอบผลการคัดเลือก

บุคลากรดีเด่นทุกประเภท  

 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง

สุขภาพที�ดี และสร้างบรรยากาศที�ดี

ให้บุค ล า ก ร ทํา ง า น ไ ด้อ ย่า ง มี

ป ร ะ สิท ธิภ า พ แล ะ อ ยู่อ ย่า ง มี

ความสุข 

มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที �ดี และสร้างบรรยากาศที�ดีให้บุคลากร

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ดังนี� 

3.1 สวัสดิการเงินกู้เพ�ือเคหะสงเคราะห์ 

3.2 สวัสดิการสงเคราะห์ด้า นที�อยู่อาศัย โดยให้บริการเงินกู้ดอกเบี�ยต�ําเพื�อที�อยู่

อาศัยสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําท�ียังไม่มีที�อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

3.3 สวัสดิการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยจัดรถบริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เสน้ทาง 

3.4 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน 

3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 

มสธ.7.4-3 (1)  

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

EDOCUMENT/OPR/Personal/News/ 

Sawadikarn.html 

มสธ.7.4-3 (2) ผลการดําเนินงานในการ

จัดสวัสดิการต่างๆ ในปี 2552 ของ

มหาวิทยาลัย 

มสธ.7.4-3 (3)  กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศที�เกี�ยวข้องงานสวัสดิการ 

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

EDOCUMENT/OPR/Personal/News/ 

Personel/welfare.asp 
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3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง

สุขภาพที�ดี และสร้างบรรยากาศที�ดี

ให้บุค ล า ก ร ทํา ง า น ไ ด้อ ย่า ง มี

ป ร ะ สิท ธิภ า พ แล ะ อ ยู่ อ ย่า ง มี

ความสุข  (ต่อ) 

3.6 สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

3.7 สวัสดิการชดุปฏิบัติงาน 

3.8 สวัสดิการชว่ยเหลือค่าตัดชดุปกติขาว 

3.9 สวัสดิการน�ําดื�ม 

3.10 สวัสดิการประกันสงัคม 

3.11 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล 

 - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ปีละ  1 ครั�ง 

 - โครงการออกก ําลังกายเพ�ือสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน 

3.12 สวัสดิการเงินกู้ 

 - สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข. 

 - สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข 

การสร้างบรรยากาศที�ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

1. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเสนอค่านิยม  มสธ. (stou Way)  3  ครั�ง             

จนกระทั�งได้ค่านิยมร่วมที�เรียกวา่   smart value  

2. มีการตรวจสภาพสิ�งแวดล้อม ในการทํางาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา    

ธิราช โดยสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

3.  

มสธ.7.4s-3 (4) รายงานการประชุมที�

ประชุมผู้บริหาร ครั�งที� 11/2552 เมื�อ

วันที� 15 กันยายน 2552 

มสธ.7.4-3 (5) รายงานการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข

และสิงแวดล้อม ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ที�มีศ ักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ

ความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ

อย่างรวดเร็วตามสายงาน 

มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที �มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จ

และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน ดังนี� 

4.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต�ังบุคลากรสายวิชาการ  ให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

4.2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั �งบุคลากรสายสนับสนุน  ให้ดํารง

ต ําแหน่งผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เช�ียวชาญ และผู้เชี�ยวชาญพิเศษ 

4.3 มีการประเมินเพื�อคัดเลือกผู้อ ํานวยการสํานัก / สถาบัน /กอง /ศนูย  ์โดยเปิด

โอกาสให้บุคคลที�มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที �กําหนดเข้ามาสู่กระบวนการ

คัดเลือกตามความสมัครใจ 

มสธ.7.4-4  (1) อ้างถึง มสธ. 7.2-1(1), 

7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 

มสธ.7.4-4  (2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื�อง

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและ

การแต่งต�ังข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษาให้ดํารงตําแหน่ง

สูงขึ�น 

มสธ.7.4-4  (3) หลักเกณฑ์และวธีิการ

พิจารณาแต่งต�ังบุคลากรสายวชิาการ 

มสธ.7.4-4  (4) หลักเกณฑ์และวธีิการ

เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ชํานาญการ / 

ผู้เชี�ยวชาญ หรือผู้ชํานาญการพิเศษ 

ระดับ 9 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ  

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรที�มีต่อการปฏบิัติงาน

อย่างเป็นระบบ   ครอบคลุมสวัสดิการ  บรรยากาศในการทํางาน และ

ความก้าวหน้าในการทํางาน  โดยกองการเจ้าหน้าที� ศูนย์ประสานงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  และสถาบันวจิัยและพัฒนา ได้ร่วมกันออกแบบสํารวจความ

พึงพอใจที�มีต่อสวัสดิการ  บรรยากาศในการทํางาน และความก้าวหน้าในการ

ทํางาน และนําไปเก็บข้อมูลจริงในช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจก

แบบสอบถามไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ซ�ึงได้แบบสอบถามตอบ

กลับจากทุกหน่วยงานรวมท�ังสิ�น  910   คน  

มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที�มีต่อ

การปฏิบัติงานในมสธ. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


170 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง  และมี

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพ�ือให้ดีขึ�น 

ได้มีการนําเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อท�ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

และได้นําความคิดเห็นของบุคลากรในข้อ 5 มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื�อง

ที�สําคัญ ดังนี� 

1. ปรับปรุงห้องอาหารปาริชาติ  เพื�อให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ โดยได้รับ

ใบประกาศนียบัตร food safety  จากกระทรวงสาธารณสุข  

2. การตรวจสุขภาพประจําปี ได้มีการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่  2009 และ

ให้บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่   

3. ปรับปรุงเส้นทางรถสวัสดิการ  เพ�ือให้ครอบคลุมเสน้ทางยิ�งขึ�น พร้อม

เปลี�ยนจากรถบัสพัดลม  และรถบัสปรับอากาศจากเดิม  3 เส้นทางเป็น    

รถบัสปรับอากาศทุกเสน้ทาง  

4. จัดรถไฟฟ้า  เพื�อรับส่งบุคลากรระหว่างอาคารต่างๆ  ภายในมหาวทิยาลัย

จํานวน 3 คัน 

มสธ.7.4-6 (1) ใบประกาศนียบัตร food 

safety  จากกระทรวงสาธารณสุข 

 มสธ.7.4-6 (2)  หนังสือเวยีน/การจัดซื�อ

เจลล้างมือ 

มสธ.7.4-6 (3)  มติคณะกรรมการ

สวัสดิการในการประชุม   

มสธ.7.4-6 (4) TOR การจัดจ้างรถบัส

ปรับอากาศ 

มสธ.7.4-6 (5) มติที�ประชมุผู้บริหาร 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

3 - 4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื �อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  (สกอ. 7.5, สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร. 14) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 
 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลเพ�ือการตัดสินใจ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดนโยบายในการจัดท ําระบบฐานขอ้มูลเพื�อ

การตัดสินใจ โดยให้มีการพ ัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ�ือการบริหาร การ

เรียนการสอนและการวจิัย ท�ีแสดงคุณภาพของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายสาํคัญคือ “การจัด

จ้างที�ปรึกษาเข้ามาพัฒนาระบบสารสนเทศที�สําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความ

รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายปฏบิัติการ  ในฐานะที�เป็น  CIO (Chief of 

Information Officer) เพื�อให้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความเช�ือมโยง

กันอย่างเป็นระบบและใชท้รัพยากรให้เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด ” ซึ�งในรอบ

ปีงบประมาณ  2551 มหาวทิยาลัยได้มีการจัดจ้างพัฒนาระบบ 3 ระบบที�สําคัญ และ

ดําเนินการต่อเนื�องจนถึงปีงบประมาณ  2552 ได้แก ่     

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสํานักคอมพิวเตอร์จัดจ้างที�ปรึกษาดําเนิน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศกึษา  ขอบข่าย

ของงานครอบคลุมข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑติศกึษา  ผู้เรียน

โครงการสมัฤทธิบตัร  แบ่งเป็น  8 ระบบงานย่อย  ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ

ลงทะเบียนเรียน  ระบบจัดสอบ ระบบประมวลผลสอบ ระบบสําเร็จการศกึษา  

ระบบเปลี�ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา   ระบบบริการข้อมูลนักศกึษา  และระบบ

บริการการศกึษา    การดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลท�ัง 8 ระบบ เพ�ือพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน   การบริการ  และการวิจัยเพ�ือให้

สามารถเชื�อมโยงข้อมูลกับทุกส่วนงานที�เกี�ยวข้อง 

มสธ.7.5-1 (1) TOR โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ

การศกึษา 

 

มสธ.7.5-1 (2) รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและงานบริการการศกึษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลเพ�ือการตัดสินใจ (ต่อ) 

2.  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชกีองทุนโดยเกณฑ์พึง

รับ –พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการจ้างที �

ปรึกษาเพื�อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เพื�อการบริหารจัดการ เกี�ยวกับงบประมาณ  พัสดุ การเงินและการ

บัญชี  โดยโปรแกรมที�พัฒนาจะสามารถช่วยในการบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลัยที�มุ่งเน้นการวัดผลสําเร็จของงาน  การเชื�อมโยงของการบริหาร

จัดการทรัพยากรที�ใช้เพื�อให้ได้ผลผลิต  (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที�

กําหนดไว ้สะท้อนให้เห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรที �ดีได้มี

มาตรฐานสอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมท�ังมีการปรับปรุง

และเพ�ิมประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจบุัน

ของมหาวิทยาลัย 

                 ขณะนี�อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบซึ�งอยู่ในช่วงงวดงานที� 4 คือการ

เชื�อมโยงระบบงานให้ใช้งานได้สมบูรณ์  (ส่วนงานบัญชีและการเงิน  ส่วนงาน

งบประมาณ  ส่วนงานพัสดุ  พร้อมท�ังจัดอบรมผู้ใช้งาน และผู้บริหาร)  

3.  โครงการระบบสารสนเทศเพ�ือการจัดการคุณภาพ STOU QMIS เพ�ือรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย   ท�ังนี�มหาวทิยาลัยได้ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล STOU QMIS  ได้แก่ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏบิัติราชการ (sarcard)   และจัดทําคู่มอืการใช้ระบบ (sarcard) ให้แก่

ผู้ใชร้ะบบดังกล่าวด้วย 

 

มสธ.7.5-1 (3) 

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

OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 

 TOR โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 

พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุนโดย

เกณฑ์พึงรับ–พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ 

มสธ.7.5-1 (4) รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนา ระบบงบประมาณ พัสด ุ

การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ 

พึงรับ-พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ   

 

มสธ.7.5-1 (5)  URL คู่มือการใช้ระบบ

สารสนเทศการรายงานผลการปฏบิัติ

ราชการตามคํารับรอง sarcard  (Intranet)  

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

AChannel/word/kpi53/manual%20and%20

papers/sarcard_manual.pdf 

มสธ.7.5-1 (6)  รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อ 

การจัดการคุณภาพ STOU QMIS 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื�อการตัดสินใจ 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานข้อมูลเพ�ือการตัดสินใจ ดังนี� 

1.1 ฐานข้อมูลดา้นการบริหารได้แก่   ระบบอินทราเน็ต   ใช้รองรับการบริหาร

จัดการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  เช่น  e-News, e-Office, e-Form, e-

Document ,e-Mail ,STOU Search , e- Service Search  

1.2 ฐานข้อมูลด้านการจัดการการประชมุ e-Meeting ของมหาวิทยาลัย  สําหรับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

              - ที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

              - ที�ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

              - ที�ประชุมสภาวิชาการ  

              - ที�ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

              - ที�ประชุม  ก.พ.อ. มสธ. 

     1.3  รายงาน/สรุปผลการประชุม   

             - ที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

            -  ที�ประชมุผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

            -  ที�ประชมุสภาวชิาการ  

            -  ที�ประชมุ ก.พ.อ. มสธ. 

            -  ที�ประชมุคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

            -  ที�ประชมุคณะกรรมการโนยบายและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

มสธ.7.5-2 (1)  http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ.7.5-2 (2)  https://mail.stou.ac.th/ 

มสธ.7.5-2 (3)   

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

 

มสธ.7.5-2 (4)   

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

Meetings/University/mixuni.htm 

 

มสธ.7.5-2 (5)   

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

Meetings/Administrators/mixb.htm 

 

มสธ.7.5-2 (6)   

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

Meetings/AcSenate/index.html 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื�อการตัดสินใจ 

(ต่อ) 

     1.4  ฐานข้อมูลด้านการวิจัย  โดยมีสถาบันวจิัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลกั 

           ในการรับผดิชอบดูแล และปรับปรุงฐานข้อมูลและบทคัดย่องานวจิัย  

           ท�ังด้านการศึกษาทางไกล และงานวจิ ัยของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

    1.5  ระบบสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

           (MIS) ท�ีกองแผนงานควบคุมดูแล  ประกอบด้วย 

           - สารสนเทศด้านนักศึกษา             

           - สารสนเทศด้านผู้เรียน         

          - สารสนเทศด้านหลักสูตร         

          - สารสนเทศด้านคณาจารย ์และบุคลากร 

          - สารสนเทศด้านชุดวชิา                

          - สารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน 

          - สารสนเทศด้านอาคารสถานที�   

          - สารสนเทศด้านผู้สําเร็จการศึกษา 

          - สารสนเทศด้านวจิัย                  

         - สารสนเทศครุภัณฑ์ท�ีสําคัญ     

 

 

 

มสธ.7.5-2 (7)   

http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOld

Page/planeng/ 

มสธ.7.5-2 (8)   

http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOld

Page/NewPage/ 

มสธ.7.5-2(9) http://172.20.14.131/stoumis/ 
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2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื�อการตัดสินใจ 

(ต่อ) 

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพฒันาระบบฐานข้อมูลเพ�ือการตัดสินใจ เพิ�มเติม       

   ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 

    2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศกึษา  

          (อยู่ระหวา่งการพัฒนาระบบ) 

    2.2 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง

รับ– พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ    (อยู่ระหวา่งการพัฒนาระบบ) 

 

 

 

 

มสธ.7.5-2 (10) TOR โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ

การศกึษา 

 

มสธ.7.5-2 (11) TOR โครงการพัฒนาระบบ

งบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน

โดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ 

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

OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ มสธ. 7.5-1(3)) 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ดังนี� 

1. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) 

    1.1   การกําหนดสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูล  

1.2  การก ําหนดสิทธิการใชร้ะบบ 

    1.3   การกําหนดสิทธิการใช้โปรแกรมประยุกต์  

2.  มีแผนและการดําเนินการสาํรองฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

    และประกาศนียบัตร สัปดาห์ละ 2 ครั�ง  

3. มีการกําหนดและทบทวนสิทธิ�เข้า-ออกห้องศนูย์กลางเครือข่าย และมีการบันทึก       

    การเข้า-ออก  เพื�อเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของศนูย์กลางเครือข่าย 

 

มสธ.7.5-3(1) (ข้อมลูใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)  

 

 

มสธ.7.5-3(2) (ข้อมลูใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)  

มสธ.7.5-3(3) (ข้อมลูใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)  
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

(ต่อ) 

4. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลบนเครื�อง Server และระบบ 

    สาํรองข้อมูล  (Backup System) ทุกฐานข้อมูล 

5. มีการกําหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบการประชมุ e-Meeting ของมหาวทิยาลัย     

    เพ�ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการประชุม  

 

6. มีการควบคุมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ Single ID เพื�อให ้   

    บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         

    และเข้าถึงฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้ อมูล 

ดังนี� 

1. มีการรายงานผลการตรวจสอบไวรัสต่างๆ  โดยใชโ้ปรแกรม  Symantec Endpoint 

Protection เพื�อป้องกันเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องภายในมหาวิทยาลัยที�เชื�อมต่อ

เข้ากับระบบเครือข่าย 

 

2. มีระบบการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์หลักบนระบบเครือข่าย -

อินเทอร์เน็ต  

 

 

 

 

มสธ.7.5-3(4) (ข้อมลูใช้ภายในไม่เผยแพร่)  

 

มสธ.7.5-3(5) หลักฐานของหน่วยงานต่างๆ 

ที�ขอ User name และ Password ในการเข้า

ใช้งานระบบ 

มสธ.7.5-3(6) การ login เข้าใช้งานเครื�อง

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการใส่ 

Username และ Password  

 

 

 

มสธ.7.5-3(7)  รายงาน Infected and At 

Risk Computers และรายงาน Client 

Inventory ของ Symantec 

 

มสธ.7.5-3(8) http://nms.stou.ac.th  

มสธ.7.5-3(9) https://netmon.stou.ac.th 
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4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ฐานข้อมูล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลใน 3 

ระบบดังนี� 

1. สํารวจความพึงพอใจการใชร้ะบบบริการสารสนเทศนักศึกษา 

 

 

 

2. สํารวจความพึงพอใจการทดลองใช้งานระบบค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (STOU Search Engine)  

 

 

 

 

3.  สํารวจความพึงพอใจการใชร้ะบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์                 

     ปี 2552 (http://eservice.stou.ac.th)   

 

 

มสธ.7.5-4(1) แบบสํารวจความพึงพอใจ 

ของนักศกึษา บุคลากร และบุคคลทั�วไป 

http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp 

 

มสธ.7.5-4(2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การสํารวจความพึงพอใจในการทดลองใช้

งานฯ   และแบบประเมินผลฝึกอบรมระบบ

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (STOU Search 

Engine)  

 

มสธ.7.5-4(3)  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามการสาํรวจความพึงพอใจ

การใช้ระบบบริการสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552              

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

และตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การใช้งานงานระบบบริการ-สารสนเทศ 

มสธ. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


179 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3  

และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นําผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง

พอใจในข้อ 1-3 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ดังนี� 

1. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

    1.1  มีการทบทวนและกําหนดสิทธิ�ในการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 

            เป็นรายปี   

 

 

    1.2 มีระบบการเฝ้าระวังการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย    

 

 

 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  

    2.1 เพื�อแก้ไขปัญหาท�ีเกิดขึ�นจากระบบงานทะเบียนข้อมูลนักศึกษา  และระบบ 

          บริการสารสนเทศนักศกึษามหาวิทยาลัยได้จ้างที�ปรึกษาในการบูรณาการ  

         ระบบงานท�ังสองระบบเข้าด้วยกันเป็นระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน 

         บริการการศกึษา   ขณะนี� บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด ได้รายงานความ 

         ก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ 

         การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ 

 

 

 

 

 

มสธ.7.5-5(1)  

บันทึกการขอ Username และ Password จาก

สํานกัทะเบียนและวัดผล มีบัญชกีารรับรองการ

เปลี�ยนแปลง Password  

(ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)  

มสธ.7.5-5(2) 

http://avs-pri:9090/symantec.html 

มีบัญชีการรับรองการเปลี�ยนแปลง 

Password (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)  

มสธ.7.5-5 (3) TOR โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ

การศกึษา 

มสธ.7.5-5 (4) รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและงานบริการการศกึษา 
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5.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3  

และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

(ต่อ) 

   2.2  มีการปรับปรุง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี� 

         - เปล�ียนรหัสผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจองห้อง       

           ประชมุอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ   

         - ระบบการประชมุ  e-Meeting จะมี Username และ Password  ซึ�งเป็นระบบ    

           Single User  ที�สามารถเข้าใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ได้ทุกระบบ 

ได้แก ่ ระบบการประชมุสภามหาวิทยาลัย  ระบบการประชุมผู้บริหาร 

           มหาวทิยาลยั, ระบบการประชุม ก.พ.อ.มสธ.   ระบบการประชมุ  

           คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา  และระบบการประชุมสภาวชิาการ  

   2.3  มีการจัดซื�อ Software  เพ�ือขยายระบบ (เชื�อมโยง) e-Mail และ ระบบ e-Form   

          ภายใตร้ะบบบริการสารสนเทศ มสธ. E-Service STOU 

มสธ.7.5-5(5) หลักฐานของหน่วยงาน 

ต่างๆ ที�ขอ User name และ Password  

ในการเข้าใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

มสธ.7.5-5(6) รายงานผลการปฏบิัติ 

ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2552 

6.  มีการเชื�อมโยงระบบฐานข้อมูลของ

สถาบันผา่นระบบเครือข่ายกับ

สํานักงาน คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที�

กําหนด 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2552  มหาวทิยาลัยแต่งต�ังคณะทํางานบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 เพื�อดําเนินการบริหาร

จัดการระบบฐานข้อมูล   (ตัวชี�วัดท�ี 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา  บุคลากร   หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษาและ

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)  โดยเชื�อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ผ่านระบบเครือข่ายของ  สกอ. ตามรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานที� สกอ.กําหนด   

พร้อมกับรายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการให้แก่

สํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว 

มสธ.7.5-6(1) เว็บไซต์ที�เผยแพร่ข้อมูล 

ตัวชี�วัดที� 14 

http://www.stou.ac.th/Sar/index14.html 

มสธ.7.5-6(2)  รายงานผลการปฏบิัติราชการ

ตามคํารับรองฯ ปี พ.ศ.2552 (ตัวชี�วัดที� 14) 

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

annel/word/kpi52/SAR%2012%20month_5

2.pdf 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 2 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 3 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  2 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.7   ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  (สกอ. 7.7) 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจ ัยที�ได้รับรางวัล 

ผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  (นับซ�ําได)้ 

จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศกึษานั�น (รวมลาศึกษาต่อ) 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 2 

2 
X 100 = ร้อยละ 12.50 

16 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.1 - 0.99 ร้อยละ 1 – 1.99 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

ร้อยละ 2 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 2 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 12.50 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 7.7(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาล ัย ตัวบ่งชี�ที� 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ที�มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

X 100 
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ตัวบ่งชี�ที� 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี�ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ. 7.8) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการแต่งตั �งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี�ยง โดยมี

ผู้บ ริห า รระดับ สูงแ ละ ตัว แท น

ห น่ว ย ง า น ใ น สัง กัด ร่ว ม เ ป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

ผู้บ ริหารระดับสูงต้องมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี�ยง 

 มีการแต่งต�ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยง โดยมีประธาน

สาขาวชิาเป็นประธานคณะกรรมการ  และมีผู้แทนคณาจ ารย์จากวชิาเอกเป็น

กรรมการ โดยคณะกรรมการประจําสาขาวิชามีบทบาท สําคัญในการกําหนด

นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี �ยง 

วท. 7.8-1 (1) คําส�ังเลขที� 4/2552, 2/2553 

แต่งต�ังคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี�ยงของสาขาวิชา 

วท. 7.8-1 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครั�งที� 4/2552, 

5/2552 และ 3/2553 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี�ยงที�

ส่ง ผลกร ะ ท บ ห รือส ร้า ง คว า ม

เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด

โอกาสที�จะบรรลุเป้าหมายในการ

บริหารงาน  และจัดลําดับความ 

สําคัญของปัจจัยเสี�ยง 

 

 

 

 มีการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเสี�ยงที�ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที�จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน  และ

จัดลําดบัความสําคัญของปัจจัยเสี�ยง โดยคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี�ยง และนําเสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วท. 7.8-2 (1) แผนบริหารความเสี�ยงและ

ควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552  (แบบ บสน.1) 

วท. 7.8-1 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครั�งที� 4/2552, 

5/2552 และ 3/2553 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 

7.8-1(2)) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี�ยง 

โ ด ยแ ผน ดัง กล่า ว ต้อง กํา ห น ด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ

สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับ

บุค ลา ก รทุกระ ดับ ใน ด้า น กา ร

บ ริห าร คว า ม เ สี �ยง  และกา ร

ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน

ความเสี�ยงท�ีจะเ กิดข�ึนอย่าง เ ป็น

รูปธรรม 

 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน โดยกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการ

บริหารความเสี�ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี �ยงที�จะเกิดขึ�น

อย่างเป็นรูปธรรม  โดยแจ้งให้คณาจารย์สาขาวิชาทราบในที�ประชมุคณาจารย์ประจ ํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 7.8-3 (1) แผนบริหารความเสี�ยงและ

ควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552  (แบบ บสน.1)   

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 7.8-2(1)) 

4.  มีการด ําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี�ยง 

 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี�ยง โดยมีการรายงานผลการปฏบิัติการ

ตามแผนบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภ ายในระดับสาขาวิชา  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ บสน.2) 

วท. 7.8-4 (1) แบบรายงานการปฏบิัติการตาม

แผนบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2552 (แบบ บสน.2) 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี�ยง ตลอดจนมี

ก า ร กํา ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

บริหารความเสี�ยงต่อมหาวิทยาลัย 

 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี �ยง โดยมีการแสดง

สถานะการดําเนินการ และมีการระบุจดุอ่อนที�จะต้องแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงแผนบริหารความเสี�ยงต่อมหาวิทยาลัย 

วท. 7.8-5 (1) แบบรายงานการปฏบิัติการตาม

แผนบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2552 (แบบ บสน.2) (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 

7.8-4(1)) 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

3 - 4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบทุกข้อ 
P 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ครบทุกข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี �และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  (สกอ. 7.9) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการกําหนดแนวทางการด ําเนินการ

ในการประเมินผลภายในสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานได้ก ําหนด

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ ําปีงบประมาณ  2552 โดยจัด

ให้มีการจัดทําค ํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2552  

สาขาวิชาไดจ้ัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ 2552 และลง

นามคํารับรองฯ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  

วท. 7.9-1(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ  2552 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2)) 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายใน

สาขาวิชา 

สาขาวิชาได้กําหนดแผนการติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ไวด้ังนี�  

1. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต/ปรับปรุงชุด

วชิาในที�ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุกครั�ง 

2. รายงานความก้าวหน้าในการผลิต /ปรับปรุงชดุวชิาในระบบสารสนเทศการ

จัด การข้อมูล การผลิตและปรับ ปรุงชุดวชิา  ซึ�งใชเ้ ป็นข้อมูลในติดต าม

ความก้าวหน้าฯ ในสภาวิชาการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัติราชการรอบ 6 เดือน  และ 9 

เดือน และ 12 เดือน 

4. รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจําปี 2552 ต่อกองแผนงานเป็นประจํา

ทุกเดือน 

 

 

วท. 7.9-2(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 7.9-2(2) ระบบสารสนเทศฯ 

http://school/track/main.php 

วท. 7.9-2(3) รายงานผลการดําเนินงานตาม

คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน 

วท. 7.9-2(4) รายงานผลการใช้จา่ยเงิน

งบประมาณประจําปี 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี�และเป้าหมาย

ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

สาขาวิชา 

สาขาวชิามีการกําหนดตัวบ่งชี�และเป้าหมาย ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

สาขาวิชา โดยระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  2552  

 

 

วท. 7.9-3(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ  2552 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2)) 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของ

หน่วยงานในระดับคณะหรือ

เทียบเท่า โดยกําหนดเป้าประสงค์

ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที�

เกี�ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื�อมโยง

กับเป้าประสงค์และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

สาขาวิชามีการจัดท ําแผนที�ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของการพัฒนาสาขาวิชา

ในระยะ 5 ปี (2553-2557) โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที �

เกี�ยวข้องกับสาขาวิชา และเชื�อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย 

 

 

วท. 7.9-4(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา 

พ.ศ. 2553-2557  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(2)) 

วท. 7.9-4(2) แผนที�การเชื�อมโยงยุทธศาสตร์

ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(3)) 

 

5.  มีการยืนย ันวิสัยทัศน์และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน

ระดับคณะ หรือเทียบเท่า  

 สาขาวิชาได้ทบทวนและยืนยันวสิยัทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา 

โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาร่วมกันพิจารณาวสิยัทัศน์และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมท�ังจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ Strategy Map และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

วท. 7.9-5(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา 

พ.ศ. 2553-2557 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 

1.1-2(2)) 

วท. 7.9-5(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครั�งที� 7/53 

และ 8/53 และรายงานการประชุม

คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ

สาขาวิชา ครั�งที� 1/53 และ �/�� 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6.  มีระบบในการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี�และเป้าหมาย

ตามค ํารับรองของผู้บริหารระดับ 

ต่าง ๆ 

สาขาวิชามีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี�และเป้าหมายตาม

คํารับรองการปฏบิัติราชการ ดังนี�  

1. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต/ปรับปรุงชุด

วชิาในการประชมุคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุกครั�ง 

2. รายงานความก้าวหน้าในการผลิต /ปรับปรุงชดุวชิาในระบบสารสนเทศการ

จัด การข้อมูลการผลิตและปรับปรุงชุดวชิา  ซึ�งใช้เ ป็น ข้อมูลในติดต าม

ความก้าวหน้าฯ ในสภาวิชาการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัติราชการรอบ 6 เดือน  และ 9 

เดือน และ 12 เดือน 

4. รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจําปี 2552 ต่อกองแผนงานเป็นประจํา

ทุกเดือน 

วท. 7.9-6(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-5(1)) 

วท. 7.9-6(2) ระบบสารสนเทศการจัดการ

ข้อมูลการผลิตและปรับปรุงชุดวชิา 

http://school/track/main.php 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 7.9-2(2)) 

วท. 7.9-6(3) รายงานผลการดําเนินงานตาม

คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2)) 

วท. 7.9-6(4) รายงานผลการใช้จา่ยเงิน

งบประมาณประจําปี 2552 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบ่งชี�และเป้าหมายตามคํารับรอง  

สาขาวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี�และเป้าหมายตามคํารับรอง

การปฏบิัติราชการ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวชิาทุกตัวบ่งชี�  เมื�อตัว

บ่งชี�ใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที �กําหนดไว ้จะช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ�ือลด

ความเสี�ยง เช่น  

- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกําหนดเนื�องจากมีจ ํานวนคณาจารย์

ไม่เพียงพอในการเปิดสอน  จงึพิจารณาเลื�อนกําหนดการพัฒนาหลักสูตร 

- การผลิต/ปรับปรุงชุดวชิาไม่เป็นไปตามก ําหนดเนื�องจากผู้เขียนไม่ส่งงานตาม

กําหนด จึงพิจารณายกเนื�อหาจากชุดวิชาอื�นมาใชแ้ทน หรือเปลี�ยนผู้เขียนใหม่ 

สาขาวิชาจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี�และ

เป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและเสนอกองแผนงาน  เป็นรายไตรมาส  

วท. 7.9-7(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-5(1)) 

วท. 7.9-7(2) รายงานผลการดําเนินงานตาม

คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน  

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2)) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

8. มีการนําผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานของผู้บริหารไปเชื�อมโยง

กับระบบการสร้างแรงจงูใจ 

- 

 

- 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

5 - 7 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  ครบ 8 ข้อ 
X 2 

ผลการดําเนินงาน 7 ข้อแรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 7.9.1  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั�งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ ประจํา  (สมศ 5.10) 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยท์�ังในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั�น 

จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษานั�น (ท�ังที�ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

ปีการศึกษา  2552 

กิจกรรม 
ในประเทศ 

(บาท) 
ต่างประเทศ 

(บาท) 
รวมท�ังสิ�น 

(บาท) 
จํานวนอาจารย์ประจํา* 

(คน) 
เฉล�ียต่ออาจารย์ประจํา 

(บาท : คน) 

งบประมาณพัฒนาคณาจารย ์ 70,460 920,994 991,454 16 61,965.88 

* นับจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง  รวมที�ลาศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 - 6,499 บาทต่อคน 6,500 - 9,999 บาทต่อคน 
มากกวา่หรือเท่ากับ 

10,000 บาทต่อคน 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  10,000 บาท:คน 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 61,965.88 บาท:คน 

          *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

รายการเอกสารอ้างอิง 

วท. 7.9.1(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี�ที� 7.9.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ท�ังในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ ํา 

 ที�มา : กองการเจ้าหน้าที� 
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องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี�ที� 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ �งของกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที�

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 

 สาขาวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2550 ได้แก ่

 - แต่งต�ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาของสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 - ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามปฏทิินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศึกษา 2552 

 - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ร่วมกันจัดท ํารายงานการประเมิน

ตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ ําปีการศึกษา  2552 

 - นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ําปีการศึกษา  2552 ต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 9.1-1(1) ระเบียบมหาวทิยาลัยฯ 

วา่ด้วยการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2550 

วท. 9.1-1(2) คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาของสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท. 9.1-1(3) ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปีการศึกษา  2552 

วท. 9.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ  

วท. 9.1-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ ําสาขาวชิา ครั�งที� 12/2553 วันที� 14 ก.ค.53 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้

ความสําคัญเรื�องการประกัน

คุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

สถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจาก

ภาคีท�ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 สาขาวิชามีการกําหนดนโยบายเรื�องการประกันคุณภาพการศกึษาโดย

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  และให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยกําหนดเป็นตัวบ่งชี�ในคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ ําปี 2552 

 ท�ังนี� อาจารย์ประจําสาขาวชิาได้มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองหรือเป็นคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา  

นอกจากนี� อาจารย์จากสาขาวชิาอ�ืนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม

เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

วท. 9.1-2(1) คํารับรองการปฏบิัติราชการ

ประจ ําปี 2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2)) 

วท. 9.1-2(2) คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-

1(2)) 

วท. 9.1-2(3) คําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี� 

และเกณฑ์คุณภาพท�ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื�น ๆ ที�เก�ียวข้อง และ

สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี� และเกณฑ์คุณภาพท�ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

การอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ�งมาตรฐานตัว

บ่งชี�และเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ. และ 

กพร. รวมท�ังเพิ�มเติมตัวบ่งชี�อัตลักษณ์ของ มสธ. เพื�อสะท้อนคุณภาพของระบบ

การศึกษาทางไกล 

วท. 9.1-3(1) คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษา 

ประจ ําปีการศึกษา  2552 ในหัวข้อความเช�ือมโยง

ของตัวบ่งชี�การประเมินคุณภาพภายในกับ

ภายนอก 

 

4.  มีการดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพที�ครบถ้วน ท�ังการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื�อง

เป็นประจ ํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวม

ปีที �มีการติดตาม) 

 มีการด ําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที�ครบถ้วน ท�ังการควบคุมคุณภาพ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื�องเป็นประจําทุกปี ต�ังแต่ปี 

2545 จนถึงปัจจบุัน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา มสธ. จัด

ประชมุชี�แจงแก่หน่วยงานภายในเพื�อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดปฏทิินกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมท�ังติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ ําปี

การศึกษา 2552 พร้อมท�ังเสนอรายชื�อผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

วท. 9.1-4(1) หนังสือ ศธ 0522.13/ว 16 เรื�อง การ
ประชมุเตรียมความพร้อมเพื�อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ ําปีการศึกษา  2552 
วท. 9.1-4(2) ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-
1(3)) 
วท. 9.1-4(3) หนังสือ ศธ 0522.13/ว 49 เรื�อง การ
เสนอรายช�ือผู้ประเมินและการกําหนดช่วงเวลา
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ ําปี
การศึกษา 2552 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมา

พัฒนาปรับปรุงการด ําเนินงาน 

 มีการนําผลการประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ ําปีการศึกษา 2551 มาพัฒนาปรับปรุงการ

ด ําเนินงานของสาขาวิชา รายละเอียดระบุไว้ในเอกสารฉบับนี�  ส่วนที� 1 ข้อ 9. 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินในรอบปีที �ผ่านมา ในหน้าที� 12-13 

 

 

วท. 9.1-5(1) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ ําปีการศึกษา  2551 

วท. 9.1-5(2) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ ําปีการศึกษา  2552 ส่วนที� 

1 ข้อ 9. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินใน

รอบปีที �ผา่นมา (หน้า 12-13) 

 

6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ท�ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา และใช้ร่วมกันท�ังระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา มสธ. จัดทําฐานข้อมูลกลาง

เพื�อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ ําปีการศกึษา  2552.ท�ีสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช้ร่วมกันท�ังระดับบุคคล สาขาวิชา สํานัก 

และสถาบัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของมหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูลดังกล่าว

ประกอบด้วย 

 - ข้อมูลนักศกึษาใหม ่นักศกึษาท�ังหมด และผู้สาํเร็จการศกึษา 

 - ข้อมูลหลักสูตรท�ังหมดที�เปิดสอน  และหลักสูตรที�ได้มาตรฐานตาม สกอ. 

 - ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร จําแนกตามวฒิุการศกึษา และ

ตําแหน่งทางวิชาการ 

 - ข้อมูลงบประมาณ 

 - ขอ้มูลตัวบ่งชี�ที�ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน 

 

 

วท. 9.1-6(1) ฐานข้อมูลกลางเพ�ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

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

/QAChannel/QAIndex/walls/SAR_QA52.htm 
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7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างหน่วยงาน ท�ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

 มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศกึษาระหวา่ง

หน่วยงาน ท�ังภายในและภายนอกสถาบัน โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม

ประชมุ/สัมมนา/ศกึษาดูงานเกี�ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

วท. 9.1-7(1) โครงการศกึษาดูงานความเป็นเลิศ

ของมหาวทิยาลัยแห่งฮ่องกง ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี� 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


195 

 

 

ตัวบ่งชี�ที� 9.2  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  (สกอ. 9.2) 

(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการ

ป ร ะ กัน คุณ ภ า พ ก า ร ศึก ษ า แ ก่

นักศกึษา 

 ตามท�ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา  (สกอ.) มีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที �เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยตรง  เพ�ือเป็นพลังสําคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ �งขึ�น  โดยกําหนดให้มีตัวบ่งชี� เรื�อง การมีระบบและ

กลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา   และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศกึษามีการถ่ายทอดองค์

ความรู้เกี�ยวกับระบบประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันเพ�ือให้นิสิตนักศึกษาได้มี

ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ  และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศกึษา   

รวมท�ังนําระบบ  หรือกระบวนการประกันคุณภาพไปปรับใช้ในทุกกิกรรม  / 

โครงการของนักศกึษา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกล่าว 

จงึมอบหมายให้ศูนย์วทิยพัฒ นา  มสธ.  เพชรบุรี  โดยความร่วมมือของศนูย์

ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา จัดโครงการสมัมนาเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศกึษาระหวา่งนักศกึษามสธ. กับนักศึกษาในเขตพ�ืนที�การให้บริการของ  

มสธ. 9.2-1(1) สรุปผลการจัดโครงการ

สมัมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศกึษาระหวา่งนักศกึษา มสธ. กับ

นักศกึษาสถาบันอุดมศกึษาในเขตพ�ืนที�

การให้บริการของศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี ประจําปีการศกึษา   2552 

มสธ. 9.2-1(2) กําหนดการสมัมนาผู้นํา

ชมรมนักศกึษา 

 

2.  มีระบ บส่งเ สริมให้นักศกึษานํา

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป

ใช้กับกิจกรรมนักศกึษา 

3.  มีกลไกให้ นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การประกันคุณภาพการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย 

4.  นักศึกษามีการใช้กระบว นกา ร

คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรม หรือโครงการนักศกึษา 

5.  นักศกึษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา

คุณภาพภายในสถาบันและระหวา่ง

สถาบัน 
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6.  มีระบ บติดต าม ประเ มินผลกา ร

ป ร ะ กัน คุณ ภ า พ ใ น กิจ ก รร ม ที �

นักศกึษาดําเนินการ และในส่วนที�

นักศกึษามีส่วนร่วมกับการประกัน

คุณภาพของสถาบัน 

ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี   โดยประยุกต์หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศกึษาเพื �อ

ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถาบันอุดมศกึษา ของ สกอ. 

เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการ   แต่เนื�องจากมีข้อจ ํากัดด้านงบประมาณ จงึได้

แบ่งการดําเนินงานออกเป็น  2 ระยะกล่าวคือ  ระยะแรกจะเน้นการให้ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศกึษา  และให้นักศกึษาเรียนรู้ในการนําระบบการ

ประกันคุณภาพไปใช้ในการวางแผนทํากิจกรรมของนักศึกษา   ภายใต้ช�ือโครงการ

การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา  มสธ. กับนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื �นที�บริการของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  เพชรบุรี  โดย

ดําเนินงานไปแล้วเม�ือวันที� 9 มีนาคม 2553  และระยะท�ี 2 เป็นโครงการต่อยอดจาก

ระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพ�ือมุ่งเน้นให้นักศกึษาได้ฝึกปฏิบัติการนําวงจรคุณภาพที �

ได้เรียนรู้จากโครงการระยะแรกมาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

ภายใต้ชื�อโครงการการใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื �อพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรมนักศึกษา : ร้อนนัก  รักษ์โลก ซึ�งโครงการนี�ได้ดําเนินการไปแล้วเม�ือวันท�ี 7 

พฤษภาคม 2553   ผลการดําเนินงานโดยสรุปเป็นดังนี� 

1. การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา  มสธ.  กับ

นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื �นที�บริการของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. 

เพชรบรีุ  เมื�อวันที� 9 มีนาคม 2553 ( โครงการระยะที� 1 ) 

  ผลที�ได้รับจากการสมัมนาเครือข่ายครั�งนี� คือ นักศึกษาได้นําความรู้เรื�อง

การประกันคุณภาพไปประยุกต์ในการวางแผนทํากิจกรรมนักศกึษาและให้

ผู้แทนกลุ่มนักศกึษาได้นําเสนอโครงการต่าง ๆ เพ�ือให้นักศกึษาท�ีเข้าร่วม 

 

7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา

กระบวนการให้ความรู้และกลไก

การดําเนินงานประกันคุณภาพที �

เกี�ยวข้องกับนักศกึษาอย่างต่อเนื�อง 
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  สัมมนาได้คัด เลือกโครงการที�มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏบิัติได้  

ปรากฏวา่นักศึกษาลงมติคัดเลือกโครงการ “ร้อนนัก รักษ์โลก”  ด้วยการปลูกป่า

ชายเลน  ซ�ึงเป็นโครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ �งแวดล้อม  พร้อมท�ังมี

การคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของเครือข่ายนักศกึษา   เพื�อ

วางแผนการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมครบวงจรคุณภาพ   ท�ังนี� โดยมีศนูย์วทิย

พัฒนา มสธ.เพชรบุรี  ทําหน้าที�ประสานรายละเอียด  และจะจัดหางบประมาณ

สนับสนุนโครงการระยะที� 2 ต่อไป 

2.   การใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื�อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา  : 

ร้อนนัก  รักษ์โลก เมื�อวันที� 9 พฤษภาคม 2553  ( โครงการระยะท�ี 2 ) 

  นักศกึษาที�เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามวงจร 

PDCA   มาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรม     นอกจากนี�ยังได้เรียนรู้กา ร

ประเมินผลการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน    รวมท�ังได้ฝึกประสบการณ์ในการ

ทํางานเป็นทีม   การแบ่งงานกันทํา   ตลอดจนการจัดการปัญหาสิ�งแวดล้อม

ร่วมกับชมุชนท้องถ�ิน  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวา่ง

สถาบันการศกึษา 

        จากการดําเนินโครงการทั�ง   2  ระยะข้างต้นโดยภาพรวม  สรุปได้วา่

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที�ต�ังไว ้ นั�นคือ การใช้พลังความคิดของนิสิตนักศึกษา

ในการขับเคลื�อนคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการทํากิจกรรมท�ี

นิสิต นักศกึษาได้เรียนรู้ร่วมกัน   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนิสิต

นักศึกษาสามารถดําเนินการได้ท�ังภายในสถาบัน และระหวา่งสถาบัน ใน 
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  หลากหลายรูปแบบ ซึ�งหากมีการดําเนินการอย่างต่อเนื�องจะทําให้เกิดสังคมแห่ง

การเรียนรู้ที�มีคุณภาพ และสามารถนําไปต่อยอดและใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพ�ือช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยรวม    ดังน�ัน เพ�ือให้เครือข่าย

ระหว่างนักศึกษา  มสธ. กับนักศึกษา   สถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื�นที�บริการของ

ศูนย์วิทย พัฒน า  ม ส ธ .  เ พช รบรีุ  มีคว าม ยั �งยืน และอย่า ง ต่อ เ นื�อ ง  

สถาบันอุดมศึกษาท�ีเข้าร่วมเครือข่ายในครั�งนี�จึงมีข้อตกลงร่วมกันวา่ ให้มีการนํา

ผลการดําเนินงานที�ผ่านมาไปปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อๆ  ไป และจะหมุนเวยีน

กันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจําปี   โดยปีการศกึษาต่อไป  ( ปีการศกึษา  

2553 ) มหาวทิยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับเป็นเจ ้าภาพ   

         นอกจากนี� ยังมีการบรรยายให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาแก่ผู้นําชมรมนักศกึษา  มสธ. ทั�วประเทศเป็นประจําทุกปี  โดยในปี

การศกึษา  2552 กําหนดจัดการสมัมนา ณ ห้องประชมุอาคารเฉลิมพระเกียรติ   

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   เมื�อวันท�ี 4 - 6 มิถุนายน 2553 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

4 - 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 6 ข้อแรก 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย   6 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี�ที� 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7) 

 

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

อย่างต่อเนื�อง 

 สาขาวิชามีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในอย่างต่อเนื�อง ดังนี� 

 - แต่งต�ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีเพ�ือทําหน้าท�ีในการวางนโยบาย แนวทางการด ําเนินงาน กํากับ 

ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศกึษาตามปฏิทินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศกึษา  2552 

 - จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาฯ เพ�ือร่วมกันพิจารณาตัว

บ่งช�ีตามที�มหาวทิยาลัยก ําหนด โดยศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศกึษา 2552 และร่วมกันเสนอความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศกึษา 

2552 

- นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจําปีการศกึษา  2552 ต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 9.3-1(1) คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้หลักฐาน

เดียวกับ วท. 9.1-1(2)) 

วท. 9.3-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ

การศกึษาประจําปีการศกึษา  2552 (ใช้

หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-3(1)) 

วท. 9.3-1(3) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-1(4)) 

วท. 9.3-1(4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครั�งที� 

12/2553 วันท�ี 14 ก.ค.53 (ใช้หลักฐานเดียวกับ 

วท. 9.1-1(5)) 
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2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

ภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 สาขาวิชามีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ  และ

ตัวบ่งชี�ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป  มีการ

ปรับเกณฑ์ค่าเป้าหมายผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี �ต่างๆ ให้มีพัฒนาการที�สูงขึ�น 

เช่น ในปีการศกึษา  2551  ต�ังค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี � อยู่ค่าสูงสุดของเกณฑ์คะแนน

ระดับท�ี 2  ส่วนในปีการศึกษา  2552 ต�ังต่าเป้าหมายของตัวบ่งชี � อยู่ที�ค่าต�ําสุดของ

เกณฑ์คะแนนระดับที� 3 เป็นต้น    

 

 

วท. 9.3-2(1) เอกสารเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งช�ีในปีการศกึษา  

2551 กับ 2552 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในต่อหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลา

ที�กําหนด 

 สาขาวิชามีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที�กําหนด ดังนี� 

1. คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. เผยแพร่ต่อสาธารณชนผา่นเวบ็ไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 9.3-3(1) รายงานประชมุคณะกรรมการ

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ครั�งที� 14/52, 15/52, 2/53  

วท. 9.3-3(2) เวบ็ไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีหัวข้อ “การประกันคุณภาพ

การศกึษา” 

http://www.stou.ac.th/schools/sst/QC/ 
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4.  มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของ

หน่วยงานอย่างต่อเนื�อง 

 สาขาวิชามีการนําผลการประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะจากกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2551 มาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของสาขาวิชา รายละเอียดระบุไว้ในเอกสารฉบับนี�  ส่วนที� 1 ข้อ 9. 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินในรอบปีที �ผ่านมา ในหน้าที� 12-13 

 

 

วท. 9.3-4(1) รายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 

2551 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-5(1)) 

วท. 9.3-4(2) รายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา  

2552 ส่วนที� 1 ข้อ 9. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินในรอบปีที�ผ่านมา 

(หน้า 12-13) (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-

5(2)) 

 

5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ

ที�หน่วยงานพัฒนาขึ�น หรือมีการ

จัดทําแนวปฏิบัติที�ดี เพื�อการเป็น

แหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและ

สถาบันอื�นๆ 

 สาขาวิชาได้ปรับแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายในของสาขาวชิา โดย

จัดต�ังคณะทํางานด้านต่าง  ๆภายในสาขาวิชาใหส้อดคล้องและสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 

 และได้จัดต�ังคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา โดย

กําหนดให้ทําการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขา ก่อนที�จะรับการ

ประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที�มหาวทิยาลัยฯ 

แต่งต�ัง 

วท. 9.3-5(1) คําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานด้าน

ต่างๆ ภายในสาขาวิชา  

วท. 9.3-5(2) คําส�ังแต่งต�ังคณะทํางาน

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในของ

สาขาวิชา (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-2(3)) 

วท. 9.3-5(3) แผนการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด ําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด ําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  2552 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

คะแนนการประเมิน 
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี � 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อแรก 
P 3 

ผลการดําเนินงาน 4 ขอ้แรก 

 *การบรรลุเป้าหมาย   P = บรรลุเป้าหมาย      X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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