
ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสตินักศึกษา (Success Rate) 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

 การด าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนักศึกษา และระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี  

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการด าเนนิการ 
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการด าเนนิงาน
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ 
เร่ิมมีระบบ 

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 

การด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ก าหนด 
ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า 

คู่เทียบในระดับชั้นน า 
ของประเทศ 

มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน าระดบัประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 



 
ระดับสาขาวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

   จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. การรับนักศึกษา 
    จากสถิติการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556-2558 จ านวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีแนวโน้มลดลง 
    นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ซึ่งสาขาวชิาฯ ได้จัดอาจารย์เวรประจ าวัน
เพื่อตอบปัญหาให้กับนักศึกษาทีส่อบถามหรือติดต่อเข้ามาทางชอ่งทางต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทาง
เว็บบอร์ด และทางเฟสบุ๊ค และมีชุดวิชาที่ก าหนดให้เป็นชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นกัศึกษาจะต้องเข้า
มารับการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดจึงจะสอบผ่านในชุดวิชานัน้ๆ ในระหว่างที่
นักศึกษามาเข้ารับการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะจะไดพ้บปะกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้สามารถสอบถาม
ปัญหาและขอค าแนะน าต่างๆได้ เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา 
2. การส าเร็จการศึกษา 
    จากสถิติผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555-2557 พบวา่ นักศึกษาทีส่ าเร็จตามระยะเวลามาตรฐานที่
ก าหนดไว้มีจ านวนน้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้เนื่องจากระบบการเรียนการสอนทางไกล 
นักศึกษาต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก นักศึกษาต้องอ่านหนงัสือและท าความเข้าใจในเนื้อหาชุดวชิาส่วนใหญ่ด้วย
ตัวเอง ท าให้การสอบผ่านแต่ละชุดวิชาอาจเปน็ไปได้ยากล าบาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนาแก้ไข
ปัญหานีโ้ดยการจัดท าสื่อเสริมให้กับนักศึกษาในบางชดุวิชา แตย่ังไม่ครบทุกชดุวิชา 

 
1 - (1) สถิติการรับนักศึกษาปี
การศึกษา 56-58 
 
 
 
 
 
 
 
1 - (2) สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา
รุ่นปีการศึกษา 2555-57 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/วท.xls
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/วท.xls
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/วท%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/วท%5b1%5d.xlsx


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. การรับสมัคร 
   จากการด าเนนิการรับสมัครนกัศึกษาประจ าหลักสตูรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบวา่ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามา
มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาต่ ากวา่เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 58.6 ในปี 2556  คิดเป็นร้อยละ 85.0 ในปี 
2557  และในปี 2558 คิดเป็นรอ้ยละ 53.1 จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
2. การส าเร็จการศึกษา 
   มีผลการด าเนนิงานในรอบ 3 ปี (ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555-2557) พบว่าอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมมีแนวโนม้ลดลง  เนื่องจากการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลที่ผู้เรียนสามารถเลือกวางแผนการเรียน
และก าหนดระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง  โดยหลักสูตรได้จัดโครงสร้างการเรียนเพื่อ
เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐาน (4 ปี) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีแนวทาง 
ที่ยืดหยุ่นเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานและเรียนควบคู่กันไป จึงอาจใช้เวลามากกว่าปกติ ดังนั้น 
มหาวิทยาลยัจึงได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 3 เท่าของหลักสูตร มีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
และจบตามระยะเวลาในหลักสตูรในรอบ 3 ปี (ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555-2557) โดยในปี
การศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 146  ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 86  และปี
การศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 84 เมื่อเที่ยบกับค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
1 - (1) จ านวนรบัสมัคร
นักศึกษา วทน 
 
 
1 - (2) จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/จำนวนรับนักศึกษา%20วทน.xls
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/จำนวนรับนักศึกษา%20วทน.xls
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/จำนวนผู้สำเร็จ%20วทน%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/จำนวนผู้สำเร็จ%20วทน%5b1%5d.xlsx


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. การรับนักศึกษา  
   จากการด าเนนิการรับสมัครนกัศึกษาประจ าหลักสตูรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบวา่ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามา
มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้ามารายงานตัวและลงทะเบียนจริง และมีแนวโน้มลดลง 
ดังรายละเอียด ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ดังตารางสรุป และกราฟวิเคราะห์ในเอกสารแนบ 
 

      ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามา     65 92 57 

จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา     54 46 29 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามา แผน ก/แผน ข  ไม่ได้แยกข้อมูล 40/52 27/30 
 
2. การส าเร็จการศึกษา 
   เนื่องจากหลักสูตร TQF เร่ิมด าเนินการปี 2555  ผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปี (ผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2556-2558) พบว่า ในภาพรวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในปี 2556 ยังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2557 ส าเร็จการศึกษาแผน ก 5 คน  ในปี 2558 ส าเร็จการศึกษาแผน ก 3 คน  แผน ข 
6 คน  ดังตารางสรุปและเอกสารแนบ 
 

      ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก (คน)                 -                -    5 3 

ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข (คน)                 -                -                 -    6 

    รวม     5 9 
 

 
1 - (1) สรุปข้อมูลการรับและ
การส าเร็จของนักศึกษา 

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C1%20วทม%20ICT%20จำนวนรับและสำเร็จ.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C1%20วทม%20ICT%20จำนวนรับและสำเร็จ.xlsx


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. การรับนักศึกษา 
   จากการด าเนนิการรับสมัครนกัศึกษาประจ าหลักสตูรในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรก พบว่า จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้ามา(30) มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้ามารายงานตัวและลงทะเบียนจริง(26) คิดเป็นร้อยละ 
86.66 
2. การส าเร็จการศึกษา 
   ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาในรอบประเมินนี้ 

1 - (1) จ านวนรบันักศึกษา     
ป โท INT 
1 - (2) ผลวิเคราะห์จ านวนรับ
เทียบกับเป้าหมาย 

3.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 3 + 3 + 4 + 3 = 13 = 3.25 

   4  4   
 

  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/จำนวนรับนักศึกษา%20ปโท%20INT.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/จำนวนรับนักศึกษา%20ปโท%20INT.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C1%20วทม%20INT%20ป%20โท%20จำนวนรับและสำเร็จ.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C1%20วทม%20INT%20ป%20โท%20จำนวนรับและสำเร็จ.xlsx


ตัวบ่งชี้ที่ C.2 การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มี รายได้ประจ าและไม่มี
รายได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมายของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยผู้จัดกา รศึกษาควรก าหนดนิยาม
ความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยขน์ ใน program profile หรือโครงร่างองค์กร 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 

ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

หรือ 
สาขาวิชาท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของสาขาวิชา และประเมินคะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 



 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

   รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัย- 
ธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555 - 2557 เป็นรายงานทีว่ิเคราะห์ระดับสาขาวิชา ไมไ่ด้
วิเคราะห์ลงถึงระดับหลักสูตร และปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่เร่ิมวิเคราะห์การได้
งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพเป็นรายหลักสตูร โดย
ค่าเป้าหมายในแผนยทุธศาสตร์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) เป็นการตั้งค่าเป้าหมาย
ภาพรวมในระดับสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย แต่ไมไ่ด้ก าหนดค่าเปา้หมายในระดบั
หลักสูตร 

2 - (1) รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555-2558  

3.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัย- 
ธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555 - 2557 เป็นรายงานทีว่ิเคราะห์ระดับสาขาวิชา ไมไ่ด้
วิเคราะห์ลงถึงระดับหลักสูตร และปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่เร่ิมวิเคราะห์การได้
งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพเป็นรายหลักสตูร โดย
ค่าเป้าหมายในแผนยทุธศาสตร์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) เป็นการตั้งค่าเป้าหมาย
ภาพรวมในระดับสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย แต่ไมไ่ด้ก าหนดค่าเปา้หมายในระดบั
หลักสูตร 
   ผลวิเคราะห์การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 80 
ซึ่งมีค่าต่ ากวา่เป้าหมาย ยังไม่มแีนวโน้มเนื่องจากรอบปีทีผ่่านมาเป็นการประเมินระดบั
สาขาวชิา อย่างไรก็ตามพบวา่ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น 

2 - (1) วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/C2%20วท.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/C2%20วท.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/วิเคราะห์การประยุกต์ใช้งาน%20ป%20ตรี%20INT.xlsx


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   ในปีการศึกษาที่แล้วจากรายงานการวิจยั การประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2558 นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรในปัจจบุันได้งานท า
อยู่แล้ว แต่จากการวิจัยพบว่า จดุประสงค์ทีน่ักศึกษาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้คือ อยาก
เรียนรู้ 6 คน คิดเป็น 42.85%  ได้เพิ่มโอกาส/ปรับวฒุิในการท างาน 8  คน  คิดเป็น 
57.14%   และนักศึกษาให้ความเห็นเฉพาะประเด็นการใชป้ระโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพสรุปดงัตารางแนบ 
 
 ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เนื้อหาหลักสูตรสนับสนนุต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 4.00 0.78 
เนื้อหาหลักสูตรสนับสนนุต่อความก้าวหน้าในการ
เลื่อนต าแหน่ง 

3.71 0.99 

เนื้อหาหลักสูตรสนับสนนุต่อความก้าวหน้าในการ
เลื่อนเงินเดือน 

3.64 0.92 

เนื้อหาหลักสูตรสนับสนนุต่อความก้าวหน้าในการ
ได้รับมอบหมายงานที่รับผิดชอบมากข้ึน 

3.64 0.84 

เนื้อหาหลักสูตรสนับสนนุต่อความก้าวหน้าในการ
เปลี่ยนสายงานที่เก่ียวข้องกับ ICT 

4.21 0.80 

 

2 - (1) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
มหาบัณฑิต 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนเปน็ปีแรก ยังไม่มีขอ้มูลรายงานสภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต  

- 1.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 3 + 4 + 3 + 1 = 11 = 2.75 

   4  4   
 

 
  



ตัวบ่งชี้ที่ C.3 คุณภาพบัณฑิต 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรในที่สุด โดยทั้ง 
Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน สามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 
Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 



ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ยังไม่มีผลการด าเนนิการ - 1.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ยังไม่มีผลการด าเนนิการ - 1.00 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   ในปีการศึกษาที่แล้วทางหลักสูตรไม่ไดท้ าการประเมินประเดน็คุณภาพบณัฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัย แต่ในปีรายงานการประกันคุณภาพปี 2558 นี้ ทางหลักสูตรได้
ด าเนินการส ารวจเพิ่มข้ึนจากเดิม ตามรายงานการวิจยัการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2558 ส าหรับ 
3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาปัจจบุัน  กลุ่มนักศึกษามหาบัณฑติ และกลุ่มผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้
มหาบัณฑิต ดงัตารางสรุป 
1) กลุ่มนักศึกษาปัจจบุัน 

  
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความขยันหมั่นเพียร 4.40 0.63 
2 มีความรอบรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ความรู้ด้านไอซีที 4.38 0.60 
3 คิดเป็นระบบ แก้ปัญหา คิดเชิงระบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ 4.29 0.67 

3 - (1) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนักศึกษาปัจจบุัน 
3 - (2) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมหาบัณฑิต 
3 - (3) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20นักศึกษาปัจจุบัน%20วทม%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20นักศึกษาปัจจุบัน%20วทม%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20ผู้ใช้มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20ผู้ใช้มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20ผู้ใช้มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม 4.47 0.65 
5 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.43 0.66 
6 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 4.42 0.63 
7 มีทักษะการศึกษาทางไกลสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ยตนเอง 4.46 0.70 
  ระดับการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์โดยรวม 
4.41 0.65 

 

2) กลุ่มนักศึกษามหาบัณฑิต 
  รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความขยันหมั่นเพียร 4.07 0.47 
2 มีความรอบรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ความรู้ด้านไอซีท ี 3.93 0.82 
3 คิดเป็นระบบ แก้ปัญหา คิดเชิงระบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ 4.00 0.67 
4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม 4.07 0.47 
5 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.29 0.61 
6 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 4.14 0.53 
7 มีทักษะการศึกษาทางไกลสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ยตนเอง 4.14 0.53 

 

3) กลุ่มผู้บังคบับัญชา/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
  รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความขยันหมั่นเพียร 4.66 0.47 



หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

2. มีความรอบรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ความรู้ด้านไอซีที 4.33 0.47 

3. คิดเป็นระบบ แก้ปัญหา คิดเชิงระบบ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

4.66 0.81 

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม 4.66 0.47 

5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.66 0.47 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอยา่ง
เหมาะสม 

4.33 0.47 

7. มีทักษะการศึกษาทางไกลสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ยตนเอง 4.00 0.81 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนเปน็ปีแรก ยังไม่มีขอ้มูลรายงานคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์  - 1.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 1 + 1 + 4 + 1 = 7 = 1.75 

   4  4   
 

  



ตัวบ่งชี้ที่ C.4 ผลงานของผู้เรยีน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 
ค าอธิบาย :  

การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เ พ่ือจัดท าผลงาน  
เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คูเ่ทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 
 
 



ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   มีผลงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเกิดข้ึนในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ จัดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา และเป็นผลงานทีเ่กิดจากการเรียนการสอนในหลกัสูตร แต่ยังไม่ได้มี
การรวบรวมข้อมูลไว ้

CD บันทึกผลงานของ
นักศึกษา 

2.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  นักศึกษาในหลักสูตรแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานน าเสนอในการฝึกปฏิบัติ เช่น 1) ชุด 97318 การ
ออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีผลงานการออกแบบบสิ่งพิมพ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวชิา 97318 2) ชุด 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ นักศึกษามผีลงานการน าเสนอการวิเคราะห์
ปัญหางานก่อนพิมพ์จากแผ่นพมิพ์ปรู๊ฟ  ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ตามกิจกรรมในคู่มือฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ
ภาคสนามชุดวชิา 97403 การประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถใน
การใช้ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงาน 

4 - (1) ตัวอย่างผลงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ์ในชดุ 
97318 
4 - (2) โคงการฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวชิา 97318 
4 - (3) ตัวอย่างผลงานการ
น าเสนอการวิเคราะห์ปญัหา
งานก่อนพิมพ์จากแผ่นพิมพ์
ปรู๊ฟ 
4 - (4) คู่มือฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวชิา 97403 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097318%20การออแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097318%20การออแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097318%20การออแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างโครงการฝึก%2097318.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างโครงการฝึก%2097318.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ปัญหาในงานก่อนพิมพ์จากแผ่นพิมพ์ปรู๊ฟ%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097403%20เทคโนโลยีก่อนพิมพ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ปัญหาในงานก่อนพิมพ์จากแผ่นพิมพ์ปรู๊ฟ%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097403%20เทคโนโลยีก่อนพิมพ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ปัญหาในงานก่อนพิมพ์จากแผ่นพิมพ์ปรู๊ฟ%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097403%20เทคโนโลยีก่อนพิมพ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ปัญหาในงานก่อนพิมพ์จากแผ่นพิมพ์ปรู๊ฟ%20ในการฝึกปฏิบัติชุดวิชา%2097403%20เทคโนโลยีก่อนพิมพ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/กิจกรรมฝึก%201_%2058.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/กิจกรรมฝึก%201_%2058.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   ทางหลักสูตรได้ให้ความส าคญัในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา โดยเปน็เงื่อนไข
การส าเร็จการศึกษา  
 กรณีแผน ก นักศึกษาทุกคนทีท่ าวิทยานิพนธ์จะส าเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่  
 กรณีแผน ข ส าหรับนักศึกษาทีท่ าการศึกษาค้นควา้อิสระ ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
น าเสนอผลงานด้วยเช่นกัน โดยก าหนดให้เป็นเงื่อนไขของชุดวชิาการศึกษาค้นควา้อิสระถึงจะสอบผ่านได้  
 นั่นคือ นักศึกษาทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผน ก หรือ แผน ข ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทุกคน 
   ในปีการศึกษา 2558 ข้อมูลกลางสรปุจากส านักบัณฑิตศึกษาพบว่าผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึนเป็นไปตามเป้าหมาย ดังตารางสรปุและเอกสารแนบ 

 

      ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ผลงานวิจัยของนักศึกษา (ชิ้นงาน) (1) - 2 7 10 

   ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก (คน) (3) - - 5 3 

   ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข (คน) (4) - - - 6 

  ร้อยละผลงานวิจยัของศึกษาตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
         = [(1)/(3)+(4)]*100 

    140.00 111.11 

 
 

4 - (1) สรุปผลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา  

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C4%20ผลงานผู้เรียน.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C4%20ผลงานผู้เรียน.xlsx


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนเปน็ปีแรก ยังไม่มีขอ้มูลรายงานผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ หลักสูตร
ได้ให้ความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาทั้งแผน ก และ แผน ข  
   อย่างไรก็ตาม นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยนื มี
ผลงานพฒันาบรรจุภัณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์มียอดจ าหนา่ยสงูขึ้นมากกว่า 50% และสามารถสง่ออกต่างประเทศได้ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ชุดวิชา 

4 - (1) ผลงานระบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม ่
4 - (2) วัตถุประสงค์และ
ค าอธิบายชุดวิชา 97703 

3.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 2 + 3 + 4 + 3 = 12 = 3.00 

   4  4   
 

  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/ผลงานนักศึกษาปโทINT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/ผลงานนักศึกษาปโทINT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/97703.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/97703.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพั นธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ/สถาบันจึงควรมี อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 



 
ระดับสาขาวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก เปรียบเทียบอัตรา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 มีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0, 0 และ 20 ตามล าดบั ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึน้ และในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ก าลังอยู่ระหวา่งการศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 ราย นอกจากนั้นในปี 2559 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับทนุพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอกอีก 2 ราย 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

0 0 20 

 

  3.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เปรียบเทียบอัตรา 3 ปี ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2556-2558 มีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
คิดเป็นร้อยละ 20, 20 และ 33.33 ตามล าดบั ซึ่งมีแนวโน้มทีสู่งขึ้น และในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ราย นอกจากนั้นในปี 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ที่ได้รับทนุพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกอีก 1 ราย 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 20 33.33 
 

 3.00 



หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบอัตรา 3 ปี ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556-2558 มีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 60, 50 และ 75 ตามล าดบั ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึน้ และในปีการศึกษา 2558 มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ราย นอกจากนัน้ในป ี2559 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทีไ่ด้รับทุนพฒันาอาจารย์ให้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกอีก 1 ราย 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

60 50 75 

 

  3.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก เริ่มเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกร้อยละ 33.33 และในปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าลงัอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ราย นอกจากนั้นในปี 
2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับทนุพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอกอีก 1 ราย 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยังไม่เปิด) (ยังไม่เปิด) 33.33 
 

  3.00 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 = 3.00 

   4  4   
 
  



ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 
ค าอธิบาย :  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิ ชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับ ภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ สถาบัน 
ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 
 
 
 



 

ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2556-2558) พบว่า ในปี 2556-2558 อาจารย์ประจ ามีผลงานวชิาการเพิ่มขึ้นจากปี 
2557 
 

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 0 0 0 0 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับนักศึกษา (2) 0 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 0 0 0 0 
 

  1.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในรอบ3 ปี (ปี พ.ศ.2556-2558) พบว่า ในป ี2556-2558 อาจารย์ประจ ามีผลงานวชิาการเพิ่มข้ึนจากปี 2557  
 

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 0 0 0 0 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับนักศึกษา (2) 0 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 0 0 0 0 
 

  1.00 



หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2556-2558) พบว่า ในป ี2556-2558 อาจารย์ประจ ามีผลงานวชิาการเพิ่มข้ึน
จากป ี2557   

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 0 0 0 0 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับนักศึกษา (2) 0 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 0 0 0 0 
 

  1.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในรอบ3 ปี (ปี พ.ศ.2556-2558) พบว่า ในป ี2556-2558 อาจารย์ประจ ามีผลงานวชิาการเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557   

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 รวม 

ผลงานวชิาการของอาจารย์ (1) (ยังไม่เปิด) (ยังไม่เปิด) 0 0 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับนักศึกษา (2) (ยังไม่เปิด) (ยังไม่เปิด) 2 2 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) (ยังไม่เปดิ) (ยังไม่เปดิ) 2 2 
 

 

 1.00 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = 1.00 

   4  4   
 



ตัวบ่งชี้ที่ C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามี
การด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล ะกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
มาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 

ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 



 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ จึงได้เร่งรัดปรับปรุง
หลักสูตรก่อนครบก าหนด และผลการด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนดเปน็ไปใน
แนวทางที่ด ี
   ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลักสูตรไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.ก าหนด 
เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงแก้ปัญหาโดยการขอจ้างผู้ทรงคุณวฒุิมาเปน็อาจารย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2558 
   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการจา้งผู้ทรงคุณวุฒิ และมีอาจารย์ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด และด าเนินการเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
   ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยปัจุบนัมีแนวโน้มที่ดีในการด าเนนิงาน เนื่องจากผา่น
การประชุมคณะกรรมการ Focus group และจะเสนอสภาวชิาการฯ ต้นเดือนตลุาคม 
2559 

7 - (1) รายงานการตรวจAUNQA ปตรี ปี 58 
7 - (2) รายงานการตรวจAUNQA ปตรี ปี 57 
7 - (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรป2ี557 
7 - (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรป2ี558 
7 - (5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปี2559 

4.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการตาม
เกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดได้ และมีการวางแผนด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์สกอ.ที่จะครบในปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึง และผลการ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปในแนวทางที่ดี 

   ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลักสูตรไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.ก าหนด 
เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ จึงท าให้หลักสูตร

7 - (1) แต่งตั้งกรรมการผู้รับผดิชอบหลังสูตรปี
58 
7 - (2) รายงานการตรวจAUNQA ปตรี ปี 58 
7 - (3) รายงานการตรวจAUNQA ปตรี ปี 57 
7 - (4) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปี60 

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_58.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_58.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1คำสั่ง%20909.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/2คำสั่ง%203573.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/3คำสั่งที่%201072.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร%20INT.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร%20INT.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_58.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_57.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/1_คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร60.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/1_คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร60.PDF


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ตั้งเป้าหมายและวางแผนและแก้ปัญหาโดยการขอจ้างผู้ทรงคณุวุฒิมาเปน็อาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปี 2558 
   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการจา้งผู้ทรงฯ และมีอาจารย์ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด และด าเนนิการเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในปี 
2560 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ ์สกอ. 
   ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยปัจุบนัมีแนวโน้มที่ดีในการด าเนนิงานเนื่องจากผา่นการ
ประชุมคณะกรรมการ Focus group และผา่นสภาวชิาการฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2559 และอยู่ระหว่างรอส่งเพื่อเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลยัต่อไป 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการวางแผนด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.ที่จะครบในปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึง และผลการ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปในแนวทางที่ดี 
   ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.ก าหนด เนื้องจาก
คุณสมบัติและจ านวนอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ครบตามเกณฑ์ จึงท าให้หลักสูตร
ตั้งเป้าหมายและวางแผนและแก้ปัญหาในปีต่อไป 
   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และ
ด าเนินการเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในปี 2559 ที่จะครบ 5 ปี 
ตามเกณฑ์ สกอ. 
   ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยปัจุบนัมีแนวโน้มที่ดีเปน็ไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ในการ
ด าเนินงานเนื่องจากหลักสูตรผา่นการสภาวชิาการฯและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

7 - (1) รายงานการตรวจAUNQA ปโท ปี 58 
7 - (2) รายงานการตรวจAUNQA ปโท ปี 57 
7 - (3) หลักสูตรป5ี9ผ่านสภาวชิาวชิาการสภา
มหาวิทยาลยั 

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท58.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท57.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/2หลักสูตร%20ict%20ปรับปรุง%2059.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/2หลักสูตร%20ict%20ปรับปรุง%2059.PDF


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้  
   โดยสาขาวิชาไดต้ั้งเป้าหมายที่จะเปิดหลักสูตรในปีการศุ่กษา 2558 และสามารถ
ด าเนินการแลว้เสร็จจนสามารถเปิดการเรียนการสอนในปี 2558 ได้ตามก าหนด 
   ในปีการศึกษา 2558นี้ เปิดสอนเป็นปีแรก นักศึกษาอยู่ระหวา่งการเรียน course 
work เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2559 
   โดยหลักสูตรอยู่ระหว่างการจดัการเรียนการสอนให้ได้มหาบญัฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

7 - (2) อนุมัติหลักสูตรปโท INT ปี2558 
7 - (1) รายงานการตรวจAUNQA ปโท ปี 58 

3.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 4 + 4 + 4 + 3 = 15 = 3.75 

   4  4   
 
  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/หลักสูตร%20int.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/4_รายงานการตรวจAUNQA_INTปโท58_updated.png


 
ผลด าเนินงาน  หลักฐาน คะแนน 

ทุกหลักสูตรในสาขาวชิา มีการด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
สาขาวชิาได้วางเป้าหมายในการควบคุมและติดตามการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรเปน็ประจ าโดย 
1. ก าหนดนโยบายและด าเนนิการในการจ้างผู้ทรงคุณวฒุิและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพือ่ให้ทุกหลักสูตรในสาขาวิชา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
2. บรรจุเป็นวาระให้รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลกัสูตร เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมของกรรมการประจ า
สาขาวชิาฯ ทุกเดือน โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบแตล่ะหลักสูตรรายงานผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อ
สาขาวชิา 
โดยทุกหลักสูตรของสาขาวชิา มีการตั้งเป้าหมายและด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชามีการด าเนนิการตามเกณฑ์และสามารถผา่นเกณฑ์ที่ก าหนดได้ โดยหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ในปี 2557 มีจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ครบตามเกณณฑ์ ทั้งสองหลักสูตรจึงไมผ่่านการประเมิน และได้มี
การก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหา โดยการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อรับผู้ทรงคุณวฒุิมาเปน็อาจรย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2558 ครบตามเกณฑ์ และได้วางเป้าหมายเพื่อด าเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 
ต่อไป โดยในขณะนี้หลักสตูรปรบัปรุงผา่นสภาวชิาการและด าเนินการเพื่อส่งให้สกอ.พิจารรณาต่อไป 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด และตัง้เป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยขณะนี้หลักสูตรไดผ้่านสภา
วิชาการแล้ว 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายในการเปิดหลักสตูรทีว่างไว้ 

วท 7 - (1) วาระกรรมการสาขา
รายงานความก้าวหน้าปรับปรุงหลักสูตร  

3.75  

 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 การปฏิบตัติามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าสาขาวชิา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

ประเด็นการประเมิน : ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจ าสาขาวิชาท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจ าสาขาวิชาก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารสาขาวิชา 
3. กรรมการประจ าสาขาวิชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจ าสาขาวิชาติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย 
   - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
   - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
   - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
   - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
5. กรรมการประจ าสาขาวิชาด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย :  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 



 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา :  3.00 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 

1. กรรมการประจ าสาขาวชิาท าพันธ
กิจครบถ้วนตามภาระหน้าทีท่ี่ก าหนด
ใน พรบ. 

คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าดว้ย 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. กรรมการประจ าสาขาวชิาก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบาย
การบริหารสาขาวชิา 

คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์ 
ทิศทาง และนโยบายการบริหารสาขาวชิาฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาฯ 

3. กรรมการประจ าสาขาวชิาปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
 

คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวชิาเป็นประธาน และกรรมการ จ านวนไมน่้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่ง
คณาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเปน็ผู้เลือก  
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการ
เลือกตั้งใหม่อีกได้ 
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี ้
1. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นบริหารและวชิาการของสาขาวิชา 
2. พิจารณาด าเนนิงานดา้นวชิาการของสาขาวิชา 
3. พิจารณาวางระเบียบปฏิบัตภิายในสาขาวิชาด้วยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
4. พิจารณาก าหนดแนวทางประสานงานระหว่างสาขาวิชากับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
5. ให้ค าปรึกษาและความเห็น  แก่ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวทิยาลัย สภาวชิาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อบังคับ 



ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 

4. กรรมการประจ าสาขาวชิาตดิตาม
ผลการด าเนนิงานของสาขาวชิาให้
บรรลุเป้าหมาย 
  - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of 
Care) 
  - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์
ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
  - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of 
Obedience) 
  - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of 
Disclosure) 

คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการด าเนินงานของสาขาวิชา ได้แก่  
1. ติดตามความก้าวหนา้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
2. ติดตามความก้าวหนา้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานด้านหลักสูตรของสาขาวิชา 
3. ติดตามความก้าวหนา้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม 
4. พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบวาระตา่งๆ ที่น าเสนอที่ประชุม ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

รายงานการประชุม 

5. กรรมการประจ าสาขาวชิา
ด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
 

คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรกิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่  
1. หลักประสิทธิผล   2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง   4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส   6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ   8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค   10. หลักการมุ่งฉันทามต ิ
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/คณะท างานตา่งๆ ภายในสาขาวชิา 

รายงานการประชุม 

 

  ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายใน
สาขาวิชาฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน (เป็นความลับ) 
  



ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบตัติามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  

ประเด็นการประเมิน : ให้ประเมินประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับสาขาวิชา ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - การบริหารยุทธศาสตร์        - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
   - การบริหารความเสี่ยง         - การจัดการความรู้ในสาขาวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย :  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  



 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 

ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 

1. สมรรถนะประธานกรรมการประจ า
สาขาวชิา 
 

   ผู้บริหารของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา (รศ.ณัฏฐพร พิมพายน) รองประธานกรรมการประจ า
สาขาวชิา (รศ.ทัศนยี์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์) 
  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นผู้บังคบับัญชารบัผิดชอบในกิจการของสาขาวชิา
และการด าเนนิงานของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสาขา เพื่อวางแผนการพัฒนาสาขา และมีการกระจายงานให้แต่ละหลักสูตร
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอตามสถานะการณ์ โดยประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาและ
รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาจะเข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์
และบุคลากรของสาขาทุกครั้ง 

 

2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสตูร 

 

ทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดการเรียนการสอนในปัจจบุัน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CUPT QA ระดับสาขา โดยค่าเกณฑ์ต่างๆ เปน็ไป
ตามตัวบง่ชี้หลัก (C1-C13) และตัวบ่งชี้เลือก (S1-S3) 

 

3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
ตัวบ่งชี้หลักในแผนยทุธศาสตร์ระดับ
สาขาวชิา ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับ
สถาบนั 

   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการประเมินแผนยทุธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) ประจ าปีงบประมาณ 2559  

 

4. การแสวงหารายได ้
 

   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการแสวงหารายได้  



ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 

5. การบริหารงานและความรับผิดชอบ
ที่ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
   - การบริหารยุทธศาสตร ์
   - การบริหารความเสียง 
   - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิง
บริหาร 
   - การจัดการความรู้ในสาขาวชิา 
 

การบริหารยุทธศาสตร ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงใช้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) 

เป็นแนวทางในการบริหารงาน ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ตรงกับความตอ้งการของสังคม” การตอบสนองความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และจ านวน 5 เปา้ประสงค์ เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

การบริหารความเสี่ยง 
มีแผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียตามพันธกิจของมหาวทยาลัย โดยมี 
- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่ง

ผลิตบัณฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
- พันธกิจที่ 2 วิจัย สง่เสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์

ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
- รายงานการปฏิบตัิการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดบั

หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

     ไม่มี 
การจัดการความรู้ในสาขาวิชา 
มีการจัดการความรู้อย่างเปน็ระบบโดยมีการประชุมและจดัท าเว็บไซต์ในการจัดการ

ความรู้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีแผนการจัดการความรู้ 

 

 

 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายใน
สาขาวิชาฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสาขาวิชาฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน (เป็นความลับ) 



ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสาขาวิชา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค าอธิบาย :  
  การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คูเ่ทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
  



ผลการด าเนินงาน :     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของสาขาวชิาและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสาขาวชิา/
มหาวิทยาลยั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของสาขาวชิา
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้พฒันาแผนยทุธศาสตร์ของสาขาวิชา 
ปี 56-60 จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน์ของ
สาขาวชิาและสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบง่ชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

แผนยุทธศาสตร์ของ
สาขาวชิา ปี 56-60 

2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ยต้นทนุต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใชจ้่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน 

มีการรายงานสรุปคา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวชิา 
กิจกรรมอบรมเข้ม (พิเศษ) และกิจกรรมอบรมเข้มประสบการณว์ิชาชีพ 

 

3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปน็ผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสาขาวิชาและให้ระดบัความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

สาขาวชิาด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสีย่งที่เกิดจากปจัจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสาขาวิชา และได้ควบคุมให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโดยคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิา โดยมีประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นประธานคณะกรรมการ 
การบริหารงานยดึหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก 
ได้แก ่
1. หลักประสิทธิผล 
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2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักการมุ่งฉันทามต ิ
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/คณะท างานตา่งๆ 
ภายในสาขาวิชา 

5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อยา่งน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของสถานบนัอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีคร้ังที่ 17/2558 (นัดพิเศษ) วาระ 4.2 
(เอกสารอ้างอิง 5.6) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.2 ได้ก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(เอกสารอ้างอิง 5.1) ดังนี้  

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต เร่ือง "การปรับปรุง(รา่ง)หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม" ซึ่งสอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) หน้าที่ 51  

วท 9 - 5(1) รายงานการ
ประชุมKM คร้ังที่ 1 
วท 9 - 5(2) แผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
2556-60 
วท 9 - 5(3) แผน
ยุทธศาสตร์สาขาวชิา 
วท 9 - 5(4) หลักฐาน
การส่งประเด็นจัดการ
ความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%201-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%201-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผนยุทธศาสตร์%20มสธ%2056-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผนยุทธศาสตร์%20มสธ%2056-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผนยุทธศาสตร์%20มสธ%2056-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/Copy%20of%20plan56-60%20สาขา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/Copy%20of%20plan56-60%20สาขา.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM.htm
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พันธกิจที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความว่า เพิ่มศักยภาพบณัฑิต/ก าลงัคน
ของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลเป้าประสงค์ที่ 
1.1 ความว่า เพื่อผลติบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ 
(เอกสารอ้างอิง 5.2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เอกสารอ้างอิง 5.3) ด้านผลิตบณัฑิต พนัธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 
1.1 ความว่า เพื่อผลติบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมน าความรู้และจัดการศึกษาศึกษาให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ 

1.2 ด้านการวิจัย เร่ือง "แนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก" ซึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560) หน้าที่ 55 พันธกิจที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิจัยเพื่อ
สนับสนนุการเรียนการสอนทางไกลและการพฒันาประเทศ เปา้ประสงค์ที่ 4.1 
ความว่าผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัและนาไปใชป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน สงัคมและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยนืสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยดี้านวิจัย (เอกสารอ้างอิง 5.3) พันธกิจที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 
4.1 ความว่า ผลิตงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัและน าใชป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน สังคม และการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยนื จากนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาได้
ด าเนินการแจ้งประเด็นความรูแก่คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลยับน
เว็บ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ (เอกสารอ้างอิง 5.4) 

วท 9 - 5(5) แผนการ
จัดการความรู้สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยปีี 2559 
วท 9 - 5(6) รายงาน
ประชุมกรรมการสาขาฯ 
นัดพิเศษ 
วท 9 - 5(7) รายชื่อ
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ICT ปตร ี
วท 9 - 5(8) รายชื่อ
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร INT ปตรี 
วท 9 - 5(9) รายชื่อ
คณาจารย์สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
วท 9 - 5(10) รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วท 9 - 5(11) รายงานผล
ประเมินความพงึพอใจ

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน%20KM%20ปี%2059%2019%20มค%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน%20KM%20ปี%2059%2019%20มค%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน%20KM%20ปี%2059%2019%20มค%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน%20KM%20ปี%2059%2019%20มค%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/กก.วท.17-58%20(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/กก.วท.17-58%20(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/กก.วท.17-58%20(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงICT%20ปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงICT%20ปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงICT%20ปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงหลักสูตร%20INTปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงหลักสูตร%20INTปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อปรับปรุงหลักสูตร%20INTปตรี.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อคณาจารย์.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อคณาจารย์.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อคณาจารย์.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อคณาจารย์.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม%20KM.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม%20KM.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม%20KM.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้%20ประจำปี%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้%20ประจำปี%202559.pdf
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1.3 คณะท างานจัดการความรูไ้ด้จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (เอกสารอ้างอิง 5.5) 
2. สาขาวิชาได้ก าหนดกลุ่มเปา้ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชดัเจนตามประเด็นความรุ้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ได้แจ้งคณาจารย์ในสาขาวชิาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีคร้ังที่ 17/2558 (นัดพิเศษ) วาระ 4.2 
(เอกสารอ้างอิง 5.6) 

2.1 เร่ือง "การปรับปรุง(ร่าง)หลกัสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคม"  คือ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เอกสารอ้างอิง 5.7) และ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เอกสารอ้างอิง 5.8) 

2.2 เร่ือง "แนวปฏบิัติที่ดีในการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก" 
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ทัง้สาขาวชิา ( เอกสารอ้างอิง 5.6 และรายชื่อ
คณจารย์ในสาขาวิชา เอกสารอ้างอิง 5.9) 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มปีระสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคคลากรกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด 

สาขาวชิาได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  เร่ืองการปรับปรุง(รา่ง) หลักสูตรฯ ในวันที่ 6 

มิถุนายน 2559 โดยผู้แทนคณะบริหารหลักสูตร ป.โท แขนงวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (เอกสารอ้างอิง 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วท 9 - 5(12) ภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วท 9 - 5(13) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ 
KM ประจ าสาขาวิชา ครั้ง
ที่ 2/2559 
วท 9 - 5(14) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ 
KM ประจ าสาขาวิชา ครั้ง
ที่ 3/2559 
วท 9 - 5(15) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ 
KM ประจ าสาขาวิชา ครั้ง
ที่ 4/2559 
วท 9 - 5(16) แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปรับปรุง
หลักสูตร 
วท 9 - 5(17) แนวปฏิบัติ
ที่ดีจากการท าวิจัยร่วมกับ
สถาบนัวิทยาการ สวทช. 
วท 9 - 5(18) รายงาน

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้%20ประจำปี%202559.pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#17
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#17
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%202-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%202-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%202-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงานครั้งที่%202-2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%203%20วันที่%2030%20พค.59แก้ไข.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%203%20วันที่%2030%20พค.59แก้ไข.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%203%20วันที่%2030%20พค.59แก้ไข.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%203%20วันที่%2030%20พค.59แก้ไข.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%204%20วันที่%2025%20สค.59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%204%20วันที่%2025%20สค.59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%204%20วันที่%2025%20สค.59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/รายงาน%20KM%20ครั้งที่%204%20วันที่%2025%20สค.59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ปรับแก้_แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร_จากที่ประชุม%20%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ปรับแก้_แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร_จากที่ประชุม%20%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ปรับแก้_แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร_จากที่ประชุม%20%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แนวปฏิบัติที่ดี%20จากการทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิทยาการ%20สวทช%20Editted.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แนวปฏิบัติที่ดี%20จากการทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิทยาการ%20สวทช%20Editted.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แนวปฏิบัติที่ดี%20จากการทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิทยาการ%20สวทช%20Editted.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณาจารย์%2013-59.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) และผลประเมินความพึง
พอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง 5.11) และลิงค์ภาพเหตุการณ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5.12) 

3.2 มีการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผน KM ในที่ประชุม
คณะกรรมการ KM ประจ าสาขาวิชา คร้ังที่ 2/2559 และคร้ังที่ 3/2559 
(เอกสารอ้างอิง 5.13 และเอกสารอ้างอิง 5.14) 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณะอักษร 

4.1 มีการขอแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตร ภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จาก ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน น ามา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 4 /2559 วันที่ 25 
สิงหาคม 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 (เอกสารอ้างอิง 5.15) และเอกสาร
แนวปฏิบัตทิี่ดีในการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 5.16) 

4.2 มีการขอแนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชพี
สวัสดิ์ น ามาพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 4 /2559 
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 และเอกสารแนวปฏบิัติที่ดีในการท าวิจยักับ
หน่วยงานภายนอก (เอกสารอ้างอิง 5.17) 

4.3 น าแนวปฏบิัติที่ดีทัง้ 2 ประเด็น แจ้งต่อที่ประชุมคณาจารย ์วาระที่ 
4.3 (เอกสารอ้างอิง 5.18) 

การประชุมการน าแนว
ปฏิบัติที่ดทีั้ง 2 ประเด็น
น าเสนอคณาจารย ์

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณาจารย์%2013-59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณาจารย์%2013-59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณาจารย์%2013-59.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาท าการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารสาขาวชิาในที่ประชุมคณาจารย์และทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวชิาฯ และรายงานผลการด าเนนิงานของสาขาวชิาฯ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาด้วยระบบ e-Performance และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยบุคลากรต้องได้รบัการพัฒนา/ฝกึอบรม/ศึกษา/
ดูงาน อยา่งน้อยรอบประเมินละ 1 คร้ัง 

รายงานประชุมคณาจารย์ 
และกรรมการประจ า
สาขาวชิา 

7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและพฒันาการของสาขาวชิาทีไ่ด้ปรบั
ให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเปน็ส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
สาขาวชิาตามปกติทีป่ระกอบดว้ยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   สาขาวชิาจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวชิา และมี
การประชุมเพื่อทบทวนและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
   นอกจากนี้ ยังได้ส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสาขาวชิาที่ไดป้รบัให้การด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานสาขาวิชาตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

- 

 
  



ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59) 
ค าอธิบาย :  
  บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 
ระดับสาขาวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

 



ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรสายวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ได้แก่ 
1.     รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 
2.     รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดษิฐ์ 
3.     ผศ.กชกร ณ นครพนม 
4.     อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศลิป ์
5.     อ.ปิยพร นุรารักษ ์

   เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่านการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่
ใช้งบประมาณ) และน าความรู้มาสรุปเปน็รายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของ
สาขาวชิา ครบทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
บุคลากรสายสนับสนุน : นางสมนึก สงวนตระกูล  
ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา  

10 - (1) ตารางที่ 1-2-3  4.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บุคลากรสายวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ได้แก่  
1.    รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
2.    ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวสัดิ์ 
3.    อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 
4.    อ.ภูมิ เจือศิริภักดี 
5.    อ. อิทธิเดช มูลมั่งม ี

      เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่านการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่

10 - (1) ตารางที่ 1-2-3 
10 - (2) แผนสู่สากล 3 โครงการได้บรรจุใน
แผน 
10 - (3) แผนสู่สากล โครงการ 3-โครงการ
สัมมนาวชิาการ EUD 
10 - (4) แผนสู่สากล เกินแผน รายงานการ
สัมมนา Universal Design for Packaging 
10 - (5) C10 แผนสูส่ากล โครงการ 3-

5.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1-C10%20ตารางที่%201-2-3%20หลักฐานการพัฒนาตนของสายวิชาการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/1-C10%20ตารางที่%201-2-3%20หลักฐานการพัฒนาตนของสายวิชาการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/5-%20C10%20แผนสู่สากล%203%20โครงการได้บรรจุในแผนฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/5-%20C10%20แผนสู่สากล%203%20โครงการได้บรรจุในแผนฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/11-C10%20แผนสู่สากล%20เกินแผน%20รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/11-C10%20แผนสู่สากล%20เกินแผน%20รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD%5b1%5d.PDF


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ใช้งบประมาณ) และน าความรู้มาสรุปเปน็รายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของ
สาขาวชิา จ านวน 4 คน ยกเว้น อ. อิทธิเดช มูลมั่งม ี
     เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2559 (แผนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) ใน
โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง Essentials of Universal Design ความร่วมมือ
กับShizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุน่ ครบ
ทั้ง 5 คน  
    เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกินจากแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2559 (แผนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) ใน
โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง Universal Design for Packaging ความ
ร่วมมือกับShizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุน่ 
ครบทั้ง 5 คน  
    เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามแผนพฒันา
บุคลากร เพื่อน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 2 คน คือ ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพ
สวัสดิ์ (1 โครงการ) และ อ.ดร.จีรานุช บุดดีจนี (2 โครงการ) 

ดังนั้น อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพฒันาครบทั้ง 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
บุคลากรสายสนับสนุน : นางรุจาภา รวยนิรนัดร  
ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา 

โครงการสัมมนาวิชาการ EUD 
10 - (6) ตารางที่ 4 แผนการขอรับทุนบุคลากร
ไปน าเสนอผลงาน ณ ตา่งประเทศ 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD%5b1%5d.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2-C10%20ตารางที่%204%20แผนพัฒนาบุคลากร-แผนการขอรับทุนบุคลากรไปนำเสนอผลงาน%20ณ%20ต่างประเทศ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2-C10%20ตารางที่%204%20แผนพัฒนาบุคลากร-แผนการขอรับทุนบุคลากรไปนำเสนอผลงาน%20ณ%20ต่างประเทศ.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

บุคลากรสายวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 4 คน ได้แก่ 
1.    รศ. ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 
2.    รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
3.    ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน 
4.    ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด 

-     เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่านการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่
ใช้งบประมาณ) และน าความรู้มาสรุปเปน็รายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ยกเว้น รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์  
บุคลากรสายสนับสนุน :  
   1.   นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
   2.   นางสาวจิตตนิันต์ สวดมาลัย ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

อ้างถึงหลักฐานที่ วท.บ.(ทส.) 10 - (1) ตารางที่ 
1-2-3  

4.00 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

บุคลากรสายวิชาการ: อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ได้แก่  
1.    รศ.สุณี ภู่สีม่วง  
2.    รศ. ผกามาศ ผจญแกลว้ 
3.    รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร 
4.    อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 
5.    อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 
    เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่านการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่

10 - (1) ตาราง1-2-3 
10 - (2) แผนสู่สากล 3 โครงการได้บรรจุใน
แผนฯ 
10 - (3) แผนสู่สากล โครงการ 1- IAPRE 2016 
10 - (4) แผนสู่สากล โครงการ 1- IAPRE 
2016-brazil-รศ สุภาวดี 
10 - (5) แผนสู่สากล โครงการ 3 รายงานการ
สัมมนา EUD ฉบับสมบูรณ ์

5.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1-C10%20ตารางที่%201-2-3%20หลักฐานการพัฒนาตนของสายวิชาการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1-C10%20ตารางที่%201-2-3%20หลักฐานการพัฒนาตนของสายวิชาการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/1-C10%20ตารางที่%201-2-3%20หลักฐานการพัฒนาตนของสายวิชาการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/5-%20C10%20แผนสู่สากล%203%20โครงการได้บรรจุในแผนฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/5-%20C10%20แผนสู่สากล%203%20โครงการได้บรรจุในแผนฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/6-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%201-%20IAPRE%202016.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/7-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%201-%20IAPRE%202016-brazil%20สุภาวดี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/7-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%201-%20IAPRE%202016-brazil%20สุภาวดี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/9-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203%20รายงานการสัมมนา%20EUD%20ฉบับสมบูรณ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/9-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203%20รายงานการสัมมนา%20EUD%20ฉบับสมบูรณ์.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ใช้งบประมาณ) และน าความรู้มาสรุปเปน็รายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ยกเว้น รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว 
    เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2559 (แผนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) ครบ
ทั้ง 5 คน ในโครงการจัดสัมมนาทางวชิาการ  เร่ือง Essentials of Universal Design 
ความร่วมมือกับShizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka 
ประเทศญี่ปุ่น และโครงการเข้าร่วมประชุมวชิาการประจ าปี IAPRI 2016  "20th IAPRI 
World Conference on Packaging 2016" ในฐานะสมาชิกของสมาคม IAPRI ณ 
เมืองเซาเปาโล ประเทศสหพันธส์าธารณรัฐบราซิล 1 คน คือ รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร 
    เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกินจากแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2559 (แผนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) ครบ
ทั้ง 5 คน ในโครงการจัดสัมมนาทางวชิาการ  เร่ือง Universal Design for Packaging 
ความร่วมมือกับ Shizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka 
ประเทศญี่ปุ่น และในโครงการศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยีการพมิพ์ Drupa 2016 
เมือง Dusseldorf ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี1 คน คือ รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
ดังนั้น อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพฒันาครบทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
บุคลากรสายสนับสนุน :  
1. นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล ท าหน้าที่ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และงานอื่น ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. นางสาวจิตตนิันต์ สวดมาลัย ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร และงานอื่น ๆ เก่ียวกับการด าเนนิงานของหลักสูตร 

10 - (6) แผนสู่สากล โครงการ 3-โครงการ
สัมมนาวชิาการ EUD 
10 - (7) แผนสู่สากล เกินแผน รายงานการ
สัมมนา Universal Design for Packaging 
10 - (8) แผนสู่สากล เกินแผน drupa -รศ สุณี 
10 - (9) ตารางที่ 6 การก าหนดหน้าที่และ
ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
10 - (10) ตารางที่ 7 รายชื่อบคุลากรสาย
สนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/10-C10%20แผนสู่สากล%20โครงการ%203-โครงการสัมมนาวิชาการ%20EUD.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/11-C10%20แผนสู่สากล%20เกินแผน%20รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/11-C10%20แผนสู่สากล%20เกินแผน%20รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/12-C10%20แผนสู่สากล%20เกินแผน%20drupa.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/3-C10%20ตารางที่%206%20การกำหนดหน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/3-C10%20ตารางที่%206%20การกำหนดหน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/4-C10%20ตารางที่%207%20หลักฐานการฝึกอบรมของสายสนับสนุน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/4-C10%20ตารางที่%207%20หลักฐานการฝึกอบรมของสายสนับสนุน%5b1%5d.pdf


 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 4 + 5 + 4 + 5 = 18 = 4.50 

   4  4   
 

ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 
สรุปผลการด าเนินงาน ในภาพรวมของสาขาวิชา 
โครงร่างองค์กรของสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยบุคลากร 2 กลุ่ม คือ  
1) บุคลากรสายวิชาการ คือ คณาจารย์ในแตล่ะหลักสูตรทีท่ าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม  
2) บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชา ประกอบด้วย หัวหนา้หน่วยเลขานุการกิจ 1 คน คือ นางภักดิ์พิมล 

สรรพตานนท์ และบุคลากรอีก 4 คน ที่ท าหนา้ที่ต่อไปนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุด
วิชา เลขานุการประธาน เจ้าหนา้ที่ธุรการและพสัดุ เจ้าหนา้ที่งบประมาณและประสานงานการจดัสัมมนา โดยบุคลากรทั้งสองกลุ่มต่าง
ได้รับการพัฒนาและสง่เสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และหนา้ที่งาน
ตามที่ระบไุว้ในโครงร่างองค์กร 
 

สายวิชาการ : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายวชิาการเข้าร่วมการประชุมทางวชิาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงานทั้งในและตา่งประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนา
บุคลากร (คนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อป)ี แผนปฏิบัติราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ (แผนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่
มาตรฐานสากล) และแผนงบประมาณเงินกองทนุมสธ. 12 ปี นอกจากนี้สาขาวชิายังสนับสนนุให้คณาจารย์ไปเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามเร่ืองที่สนใจและตรงกับหลักสตูร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิม่พูนความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีเป้าหมายให้คณาจารยท์ุกคนมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยในรอบประเมินนี้ คณาจารยส์่วนใหญ่จ านวน 18 คนจาก 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 

 



ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 
100% ดังนั้น แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดบัที่ดีท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ
เกินเป้าหมาย ที่ก าหนด ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้มีการตรวจสอบกับแผน พบวา่มีการด าเนนิงานเกินกว่าที่ก าหนดในแผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากลใน 2 

โครงการ คือ 
1) โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Universal Design for Packaging (อาจารย์แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้ง 10 คน)  
2) การศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ Drupa 2016 เมือง Dusseldorf ประเทศสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี (รศ.สุณี ภูส่ีม่วง)  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบดา้นการจัดการเรียนการสอนทางไกล การวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการด้านการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ทัง้ในระดบัประเทศและระดับสากล  ซึ่งจะได้น าผลการด าเนนิงานไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานในปีต่อไป 
หมายเหตุ  
1. การพัฒนาคณาจารย์ภายใต้แผนงบประมาณเงินกองทุน มสธ. 12 ปี ตามระบบการจัดสรรเงินทุนของสาขา ได้จัดล าดบัผู้ใชส้ิทธิ์รับทนุ
ตามมติที่ประชุมคณาจารย์ ส าหรับในรอบประเมินนี้ คณาจารยผ์ู้ที่รับทนุตาม ได้ขอเลื่อนโครงการออกไป 1 ปี 
2. ผลการด าเนินงานพัฒนาตนด้านงานวจิัย น าเสนอใน C6 
3. ผลการด าเนินงานพัฒนาตนด้านบริการวิชาการแก่สังคม น าเสนอใน C12 
 สายสนับสนุน : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานทีต่รงกับเป้าหมาย คือ ภาระงานหลักที่รบัผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยก าหนดเป็นแผนว่าทุกคนต้องได้รบัการพัฒนาตนเอง
ต้องไม่ต่ ากว่า 40 ชัว่โมง/ปี ทั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และมีผลวิเคราะห์การด าเนินงาน
ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ 4 คน จาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (ยกเว้นนางสาวจิตตนิันต์ สวดมาลัย) ได้รับการฝึกอบรมตรงตามภาระงานหลักที่
รับผิดชอบ โดยแต่ละมีจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมมากกว่าที่เกณฑก์ าหนด คือ 40 ชั่วโมง/ปี แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบจึงอยู่ใน
ระดับที่ดีและท าให้เกิดผลเปน็ไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด และท าให้เกิดการพัฒนาระบบเพราะสามารถน าความรู้มาพัฒนางาน
ในหน้าที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในการท างานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 



ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 
- คณะ/สถาบันมีการก าหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายและแผนการส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถดา้นตา่งๆ ของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนผ่านแนวปฏิบัติทีท่ าเปน็ระบบดังต่อไปนี้ 

·ส่งเสริมให้บุคลากรสายวชิาการเข้ารับการประชุมวชิาการ สัมมนา ฝึกอบรมทั้งในและตา่งประเทศเป็นประจ าทุกปี อาทิ 
แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวชิาการสู่มาตรฐานสากล โดยใชง้บประมาณที่มหาวทิยาลัยจัดสรรให้ 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมวชิาการ สัมมนา ฝึกอบรมแบบไม่เสียคา่ใช้จ่ายที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก 
โดยมีแนวปฏิบัติที่เปน็ระบบ คอื คณาจารย์มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยให้จัดท าหรือเสนอโครงการ 
ตามความต้องการรายบุคคลและรายหลักสูตร แล้วเสนอที่ประชุมคณาจารย์ เพื่อรับทราบ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
สาขาวชิา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ต้องให้สรุปความรู้ทีไ่ด้รับเปน็รายงานน าเสนอบนเว็บไซต์ของสาขาวชิา 
อาทิ บนหนา้เว็บการจัดการความรู้ของสาขาวิชา 
·ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนนุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานที่ตรงกับภาระงานหลักที่รับผิดชอบ 

ของแต่ละบุคคล โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเลือกเรื่องที่ต้องการฝึกอบรม ทั้งนี้ก าหนดเป็นแผนว่าทุกคนควรได้รับการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง/ปี 

การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุนท าวิจัย โดยขอทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยทีจ่ัดสรรให้เป็นประจ าทุกปี
และทุนวจิัยจากภายนอก 

 

 
 
  



ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ขอ้มูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 ,ปีงบประมาณ 2559 
ค าอธิบาย :  
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/ สาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย 
  ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย  
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร :  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที ่

ก าหนด  

มีผลการด าเนนิงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนนิงาน 

ของระบบด ี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

4+มีการด าเนนิงาน 
เหนือกว่าที่เกณฑ์ 

ก าหนด ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น าของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การด าเนนิงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชัน้น า

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world class or 

leading practices) 

 



ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 

หรือ 
สาขาวิชาท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สาขาวิชาเป็นผู้ให้บริการ หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมิน

คะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับหลักสูตร  
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร :     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ในระหว่างทีน่ักศึกษามาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะในชุดวิชาต่างๆ ไดส้อบถามความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการ 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใชบ้ัณฑิต/ผู้ใชบ้ริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจยั  ผู้ใช้บัณฑิตมี
ส่วนร่วมในโครงการ Focus Group เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการ  
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนนุ 

11 - (1) ตัวอย่างสรปุผลส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา  

2.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอน เช่น การฝึกปฏิบัติ การ
จัดกิจกรรมประจ าชุดวชิา (ตัวอย่างแบบสอบถามในท้ายเล่มกิจกรรมประจ าชุดวชิา 
97214) น ามาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอน (ตวัอย่างรายงานประชุม 
คบช.) ดังได้รายงานใน มคอ.5 (ตัวอย่างชุด 97214)  

11 - (1) ตัวอย่างแบบสอบถามในกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา 97214 
11 - (2) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 97214 (คบช.) 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลสำรวจความพึงพอใจ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลสำรวจความพึงพอใจ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวเล่มกิจกรรม%202-58-97214%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/ตัวเล่มกิจกรรม%202-58-97214%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/97214-report.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/97214-report.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

2. ข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต ชองปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการผา่นการ
ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้แทนผู้ใชบ้ัณฑิตเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร และให้ข้อมูลป้อนกลับของศิษย์เก่าผ่านผู้แทน
ผู้ใช้บัณฑิต 
3. บริหารหลักสูตรผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะไดร้ับข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากรสายวิชาการ (กรรมการ)  
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนนุ (ผูช้่วยเลขานุการ) มีการประชุมอยา่ง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง (ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  

11 - (3) ตัวอย่างข้อมูลป้อนกลบัของนักศึกษา
ใน มคอ.5 
11 - (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ 
INT 
11 - (4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(ผู้ใช้
บัณฑิต/ศิษย์เก่าให้ข้อมูลป้อนกลับ) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ในปีการศึกษาที่แล้วทางหลักสูตรไม่ได้ท าการประเมินประเด็นขอ้มูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร แต่ในปีรายงานการประกันคุณภาพปี 2558 นี้ ทาง
หลักสูตรได้ด าเนนิการเพิ่มข้ึนจากเดิมตามรายงานการวิจยั การประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบในรูปแบบของการวิจัยดังกล่าวท าให้เกิดผลเป็นไปใน
ทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด และผลที่ได้จากการท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรฯ น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 และ
เล่มหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
โดยมีการประเมิน 5 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ส่วนไดส้่วนเสยี ดังนี้ 
1) ประธานและผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบริหารชุดวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 18 คน ได้แก่ 
ประธานและผู้ทรงคุณวฒุิในชุดวิชาที่รบัผิดชอบชุดวชิาแกนและชุดวชิาเฉพาะใน

11 - (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มอาจารย์ 
(สายวชิาการ) 
11 - (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา
ปัจจุบนั 
11 - (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมหาบัณฑติ 
11 - (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บังคบับัญชา/
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
11 - (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
11 - (6) เอกสารหลักสูตร วท.ม. ICT ฉบับ
ปรับปรุง 2559 

4.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ...นาระบบการผลิตอุตสาหกรรม%20-%20Google%20ฟอร์ม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ...นาระบบการผลิตอุตสาหกรรม%20-%20Google%20ฟอร์ม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/9.คบห.ป.ตรี%20INT.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/9.คบห.ป.ตรี%20INT.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/คำสั่งปรับปรุง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/คำสั่งปรับปรุง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20อาจารย์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20อาจารย์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20นักศึกษาปัจจุบัน%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20นักศึกษาปัจจุบัน%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20ผู้ใช้มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20ผู้ใช้มหาบัณฑิต%20วทม%20ICT%202558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20บุคลากรฝ่ายสนับสนุน%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล%20บุคลากรฝ่ายสนับสนุน%20ICT%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/มคอ2วทมICT2559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/มคอ2วทมICT2559.pdf


หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บัณฑิตรุ่นที่เข้าศึกษา รหัส 55 ขึ้นไปจ านวนประมาณ 156 คน เลือก
อย่างเจาะจงจากนักศึกษาที่ได้ศกึษาในโครงสรา้งหลักสูตรฉบบัปรับปรุงปี 2554 มา
ระดับหนึ่งเพื่อจะได้มีความเข้าใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพอสมควร 
ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาเลือกนักศึกษากลุ่มที่เข้ารับการสัมมนาเสริมในชุดวิชา 99703 การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ชดุวิชา 99797 การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ชดุวิชา 99798 วทิยานิพนธ์ และชุดวชิา 99799 การอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2558 ที่รายชื่อไม่ซ้ ากัน 
3) มหาบัณฑิตหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ านวนประมาณ 15 คน จากมหาบัณฑติที่ศึกษาในโครงสร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับปรบัปรุง 2554 และส าเร็จการศึกษาจนถึงภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน 
โดยใช้ข้อมูลจากส านักทะเบียนและวัดผล 
4) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้มหาบัณฑิต จ านวนประมาณ 15 คน คือ ผูบ้ังคับบัญชาหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตตามข้อ 3)  
5) บุคลากรฝา่ยสนับสนุน จ านวนประมาณ 6 คน คือ เลขานุการกิจประจ าสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน เจ้าหน้าทีส่ านักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและ
วัดผลบณัฑิตศึกษา 2 คน ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 1 คน และฝา่ยส่งเสริม
มาตรฐานบัณฑติศึกษา 1 คน 



หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

รายละเอียดประเมินแตล่ะกลุ่มสรุปตามไฟล์เอกสารแนบ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา หลักสูตรได้ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษาผ่านการจัด
กาเรียนการสอนในระหว่างการเรียนที่หลากหลาย อาทิ ระหว่างการสัมมนาเข้ม การ
สัมมนาเสริม การสัมมนาผ่าน e-learning โดยนักศึกษาจะประเมินผ่านระบบ 
ตัวอย่างเช่น การประเมินผา่นระบบ e-learning  เนื่องจากหลกัสูตรยังไม่มีผูส้ าเร็จ
การศึกษาจึงยังไม่มีข้อมูล 2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใชบ้ัณฑิต/ผูใ้ช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้
ผลงานวิจัย  และ 3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า และหลักสูตรบริหารหลักสูตรผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (คบห.) ซึ่งจะได้รับ 4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร 
สายวชิาการ (กรรมการ) และ5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนนุ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ดังตัวอย่างรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เพิ่งเปิดสอนในป2ี558 จึงไม่มีขอ้มูลแนวโน้ม 

11 - (1) ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต้อการจัดการเรียนการสอน 
11 - (2) ตัวอย่างความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน ชุดวิชา 97700 การ
จัดการและพัฒนาระบบการผลติอุตสาหกรรม 
11 - (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม 
แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 - (4) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา : 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = 2 + 3 + 4 + 3 = 12 = 3.00 

   4  4   
  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ...การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ...การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRddIf9XL_u4emK2AOgKsz1LulcK2wwJWx5-hXm53Q8BeLQw/viewanalytics?usp=form_confirm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRddIf9XL_u4emK2AOgKsz1LulcK2wwJWx5-hXm53Q8BeLQw/viewanalytics?usp=form_confirm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRddIf9XL_u4emK2AOgKsz1LulcK2wwJWx5-hXm53Q8BeLQw/viewanalytics?usp=form_confirm
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/10.คบห%20ป.โท%20int.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/10.คบห%20ป.โท%20int.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงาน�%20INT%20ครั้งที่%20%206-59%20%2015%20มิถุนายน%202559-sunee%20edti-jeranuch-pakpi.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงาน�%20INT%20ครั้งที่%20%206-59%20%2015%20มิถุนายน%202559-sunee%20edti-jeranuch-pakpi.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค าอธิบาย :  
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่ สังคม โดยมีการ 
บูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน 
คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีการรายงานผล

ที่เก่ียวข้อง  
มีรายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 

(เช่น มีการรายงาน
ผลที่เกิดต่อการ

ก าหนดวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบทุกด้าน 

(อัตลักษณ์และ 
เอกลักษณ์ 
หรือจุดเน้น 

หรือคุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่ 
เกิดต่อคณะ/สถาบัน 

ครบถ้วน และ 
มีผลการ 

ด าเนินงานที่ดี 

เริ่มมีการขยายผล 
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน 

ส่งผลให้เกิด 
การริเริ่มโครงการ 
หรือสร้างเครือข่าย 

ใหม่ๆ เพ่ือการ 
บริการวิชาการแก่ 

ชุมชน/สังคม 

การขยายผล 
ครอบคลุมไปทั่ว 

ทั้งองค์กร 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและองค์กร 

excellent 
(leading practices) 
(เกิดเป็นวัฒนธรรม 

องค์กร) 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 
 



ผลการด าเนินงาน :     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย 
และวิธีการบริหารจัดการ 

   สาขาวชิามีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน คือ มอบหมายให้ทั้งสองแขนงวิชาวางแผนการจัดโครงการบริการวชิาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยให้พิจารณาเร่ืองที่จะจัดในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา การ
จัดโครงการให้ด าเนินงานในส่วนของศูนย์บริการวิชาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้แต่ละแขนงวิชามีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมโดยตั้งเปา้หมายที่อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี นอกจากนี้สาขาวิชายังสง่เสริมให้คณาจารย์เป็นหัวหน้า
โครงการอ่ืน ๆ โดยมีอิสระในการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลยัซึ่ง
จัดสรรให้ทุกปี โดยเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการจัดท าโครงการวิชาการแก่สังคมประจ าปีที่จัดโดยกอง
แผนงานและสถาบันวิจยัและพฒันา (โครงการบริการวชิาการแก่สังคมรูปแบบอิงการวิจยั) ก่อนเสนอโครงการ 
ทั้งนี้ ทุกโครงการที่เสนอต้องจัดตั้งคณะท างาน เร่ืองที่จัดต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนตา่ง ๆ ในสังคม แต่ละโครงการต้องผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาและทีป่ระชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่รบัผิดชอบการอนุมัติโครงการตามล าดบั เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยัในการด าเนินโครงการ  
   สาขาวชิามีระบบและกลไกการติดตามผลการเสนอโครงการและการด าเนนิงานของทุกโครงการเป็นประจ า
ทุกเดือนผ่านทีป่ระชุมคณะท างานวิจัยและบริการวชิาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของ
ข้อมูลในรูปแบบตารางติดตามความก้าวหนา้การด าเนนิงานก่อนเสนอเข้าวาระเพื่อพิจารณาและติดตามงานในที่
ประชุมคณาจารย์และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเป็นประจ าทุกเดือน 

   หลังจากจัดโครงการแล้ว ให้หัวหน้าโครงการร่วมกับคณะท างานแตล่ะโครงการประเมินผลและท ารายงานเสนอ
กองแผนงาน โดยส่วนหนึง่ของรายงานต้องมีการวิเคราะห์ความส าเร็จในการบริการวิชาการ อาทิ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและการน าไปใชป้ระโยชน์ แล้วส่งไฟล์รายงานไปให้คณะท างานเว็บไซต์ของสาขาวิชาเพื่อสรุปตาม
รูปแบบการน าเสนอบนหนา้เว็บตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นจงึน าขึ้นบนหน้าเว็บศนูย์บริการวชิาการด้านวิทยาศาสตร์

วท 12 - 1(1) ตารางที่ 1 สรุปรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
วท 12 - 1(2) ตารางที่ 2 การติดตาม
ความก้าวหน้างานบริการวชิาการแก่
สังคม ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 
วท 12 - 1(3) หน้าเว็บศูนยบ์ริการ
วิชาการดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
วท 12 - 1(4) ศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วท 12 - 1(5) ค าสั่งสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วท 12 - 1(6) ตารางสัมมนาการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเ์กษตร 
21มค59 
วท 12 - 1(7) 12 ก าหนดการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
ต้นแบบฉลากสนิค้าเกษตร 27-28 มิย 
59 
วท 12 - 1(8) C12 พันธกิจ 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-C12%20ตารางที่%202%20การติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม%20ตุลาคม%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-C12%20ตารางที่%202%20การติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม%20ตุลาคม%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-C12%20ตารางที่%202%20การติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม%20ตุลาคม%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/3-C12%20หน้าเว็บศูนย์บริการ%20S&T.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/3-C12%20หน้าเว็บศูนย์บริการ%20S&T.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/3-C12%20หน้าเว็บศูนย์บริการ%20S&T.pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/5-C12%20คำสั่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAEC.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/5-C12%20คำสั่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAEC.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/6-C12%20ตารางสัมมนาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร%2021มค59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/6-C12%20ตารางสัมมนาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร%2021มค59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/6-C12%20ตารางสัมมนาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร%2021มค59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/7-C12%20กำหนดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบต้นแบบฉลากสินค้าเกษตร27-28%20มิย%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/7-C12%20กำหนดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบต้นแบบฉลากสินค้าเกษตร27-28%20มิย%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/7-C12%20กำหนดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบต้นแบบฉลากสินค้าเกษตร27-28%20มิย%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/7-C12%20กำหนดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบต้นแบบฉลากสินค้าเกษตร27-28%20มิย%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/8-C12%20พันธกิจ.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

และเทคโนโลยีของเว็บไซต์สาขา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ขณะนี้คณะท างานเว็บไซต์ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมไฟล์ย้อนหลังทุกโครงการ) ผลประเมินที่ไดน้ ามาใช้ในการทบทวน วิเคราะห์ 
ปรับปรุง เพื่อใช้ในการเสนอและจัดโครงการบริการวชิาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของสงัคมใน
ปีงบประมาณต่อไป 

วท 12 - 1(9) หน้าเว็บศูนย์บรกิาร 
S&T 

2. มีการด าเนนิงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 

มีการด าเนินงานโดยเนน้การมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน อาท ิ เครือข่ายสถาบนัการศึกษาดา้นการพมิพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ เทศบาลนครปากเกร็ดและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ผูส้นใจทั่วไปในทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการตาม
หัวข้อเรื่องที่จัดโดยศูนย์บริการวิชาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการท างานร่วมกับสาขาวชิา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ดา้นการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชน smart farmer ทั่ว
ประเทศ จากผลการด าเนนิงานที่ผ่านมาท าให้สังคมในภาคส่วนดังกล่าวรู้จัก จดจ าชื่อและอัตลกัษณ์ของสาขาวิชา 
เชื่อถือและติดตามผลงานการจดัโครงการ 

วท 12 - 2(1) ตารางที่ 1 สรุปรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
วท 12 - 2(2) พันธกิจ 

3. มีการด าเนนิงานแบบ
บูรณาการพันธกิจ 

สาขาวชิามีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการพันธกิจตามพันธกิจของสาขาวิชาเอง
เพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ พันธกิจข้อ 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ ร่วมกับข้อ 4. 
ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรทั้งสองแขนงวชิาแก่ผูส้นใจทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้ยังบูรณาการพนัธกิจร่วมกับพันธกิจด้าน
พัฒนาชุมชนเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ คือ พันธกจิข้อที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ดา้นการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันใน
สังคม เพื่อน าไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้
ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชน smart farmer ทั่วประเทศ 
 

วท 12 - 3(1) ตารางที่ 1 สรุปรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
วท 12 - 3(2) พันธกิจ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท า
ให้ชุมชนและสังคม รวมทั้ง

สาขาวชิามผีลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทีท่ าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสาขาวิชา/
มหาวิทยาลยั มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการจัดโครงการบริการวชิาการแก่สังคมอย่าง

วท 12 - 4(1) ตารางที่ 1 สรุปรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/14-C12-หน้าเว็บศูนย์บริการ%20S&T.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/14-C12-หน้าเว็บศูนย์บริการ%20S&T.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/8-C12%20พันธกิจ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/8-C12%20พันธกิจ%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/1-C12%20ตารางที่%201%20สรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%5b3%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

คณะ/สถาบัน มีการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยจัดอย่างน้อย 2 โครงการตามแขนงวิชา ภายใต้โครงการของศูนยบ์ริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการด าเนนิงานที่ดีเทา่ที่ผา่นมา ท าให้สังคมในภาคสว่นดังกล่าวรู้จัก/จดจ า
สาขาวชิาได้ เชื่อถือ และติดตามผลงานการจัดโครงการของสาขาวิชา และสง่สมาชิกของชุมชนทั้งชุมชนที่เคยเข้า
ร่วมโครงการและขยายผลไปสูบ่คุลากรกลุ่มอื่นรวมทั้งชุมชนใหม่ ๆ มาเข้าร่วมโครงการ ส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื รวมทั้งสง่ผลให้เกิดการริเร่ิมโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม  

วท 12 - 4(2) รายงานการสัมมนา 
Essentials Universal Design 
วท 12 - 4(3) รายงานการสัมมนา 
Universal Design for Packaging 
วท 12 - 4(4) คืนความสุขผูสู้งอายุ 
วท 12 - 4(5) ชุมชน smart phone 
วท 12 - 4(6) ออกแบบพัฒนาบจภ 
สินค้าเกษตร 
วท 12 - 4(7) ต้นแบบฉลาก 
วท 12 - 4(8) บจภ AEC 

 
  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/9-รายงานการสัมมนา%20Essentials%20Universal%20Design%20ฉบับสมบูรณ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/9-รายงานการสัมมนา%20Essentials%20Universal%20Design%20ฉบับสมบูรณ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/10-รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/10-รายงานการสัมมนา%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/12-รายงานประกวดเว็บไซต์%20คืนความสุขผู้สูงอายุ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/11-รายงานโครงการ1ม1จ%2059%20smart%20phone.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/6-C12%20ตารางสัมมนาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร%2021มค59%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/6-C12%20ตารางสัมมนาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร%2021มค59%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/7-C12%20กำหนดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบต้นแบบฉลากสินค้าเกษตร27-28%20มิย%2059%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/13-รายงานออกแบบ%20บจภ%20อาเซียน%20เล่มรวมปี%2058.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค าอธิบาย :  
  เป็นกระบวนการและผลการด า เนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน 
ทั้งงานศิลปะ เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอก
สถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เ ป็นรูปแบบ กิจกรรม 
หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรร มในที่นี้ เน้น
วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภาย นอกสถาบัน ซึ่งสามารถ
แสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีการ 
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง  

มีรายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 

(เป็นข้อมูลดิบ  
ยังไม่มีการวิเคราะห์) 

มีรายงานผล 
ครบทุกด้าน 

(อัตลักษณ์ และ 
เอกลักษณ์หรือ 
จุดเน้น หรือ 
คุณลักษณะ 

หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบถ้วน และ 

ผลการ 
ด าเนินงานที่ด ี

(วิเคราะห์ 
trend จาก 

ตารางการเก็บ 
ข้อมูลดิบ) 

เร่ิมมีการขยายผล 
ไปสูบุ่คลากรกลุ่มอื่น 
ส่งผลให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือสร้าง

เครือข่ายใหม่ๆ 

การขยายผลครอบคลุม 
ไปทั่วทั้งองค์กร 
ส่งผลให้เกิดการ 
พัฒนาองค์กร 

excellent 
(leading practices) 
(เกิดเป็นวัฒนธรรม 

องค์กร) 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  



ผลการด าเนินงาน :  2:00     
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนีโยบายให้คณาจารย์ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 

  

2. มีการด าเนนิงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

สาขาวชิายงัได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมวางพานพุ่มเพื่อสักการะบูชาในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
(รัชการที4่) (18 สิงหาคม) และวันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย (19 ตุลาคม) ณ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสง่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี 

วท  13 - 2(1) ก าหนดการวางพาน
พุ่ม 

3. มีการด าเนนิงานแบบบูรณาการพันธกิจ - - 

4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและ
สถาบนัให้มีความเจริญงอกงาม หรือ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

การเข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รชัการที่4) (18 สิงหาคม) และวนัพระบดิาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย (19 ตุลาคม) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อา้งถงึหล กัฐ าน ท ี่ วท 14 - 2(1) 
ก าหนดการวางพานพุ่ม 

5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนุ สังคม ระดบัท้องถิ่น 
หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

- - 

 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/C14.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/C14.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/C14.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/C14.PDF

