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ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพ
การดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 
2555)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก 

 แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมินเฉพาะระดับ
สถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัว
บ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (สกอ.)  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

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

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราช -
บัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะทํางานแผนงานและโครงการได้มี
การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (strategy map) 
พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้มิติต่างๆ ดังนี้ 
1. มิติด้านการเรียน การสอน เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความ

ต้องการให้มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล 

2. มิติด้านการวิจัย เป็นการดําเนินงานเพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัย
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ 

3. มิติด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. มิติด้านการพัฒนาสาขาวิชา เป็นการดําเนินการการบริหารสาขาวิชาตาม
มาตรฐานคุณภาพ PMQA อีกทั้งจําเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ
บุคลากรในสาขาวิชา เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงต่อไป 

วท. 1.1-1 (1)  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

วท. 1.1-1 (2)  
รายงานประชุมคณะทาํงานแผนฯ 
เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร ์5 ปี 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

 สาขาวิชามีการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการดําเนินงานตามพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี และถ่ายทอดตัว
บ่งชี้ต่างๆ ลงคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏอยู่ในรับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจําสาขา 

วท. 1.1-2 (1)  
อ้างอิงเอกสาร วท. 1.1-1 (2) 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสาขาวิชาด้านการ
เรียนการสอน  

หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ.2553 -
2557 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชาแล้ว ได้มีการแปลงแผนลง
สู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่
ครอบคลุม 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งมีการเพิ่มพันธกิจที่ 
5 คือ พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรขึ้นมา นอกจากนี้ ได้มีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553–2557) สู่
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ดังนี้ ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / นโยบายสนับสนุนตามวาระเชิงนโยบาย 
อีกทั้งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับ “ผลผลิต” ระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ประการ 
ดังนี้ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ 
 

วท. 1.1-3 (1) 
แผนปฏบิัติราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดํา เนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  

แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ.2553-2557 มีการ
กําหนดตัวชี้ วัด และค่าเป้าหมาย ระดับเป้าประสงค์  ดังนี้  มี เป้าประสงค์ 5 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายที่
จะต้องดําเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553–2557) หลังจากนั้นได้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เฉพาะปี พ.ศ. 2554 ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ตามพันธกิจ ทั้ง 5 เป้าประสงค์ รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัด
แต่ละตัวจะจําแนกค่าเป้าหมายเป็นรอบ 12 เดือน เพื่อรองรับรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อ Audit Committee รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ผ่านระบบ 
e-Performance หลังจากนั้น คณะทํางานแผนงานและโครงการได้นําเสนอ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมกรรมการประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

วท. 1.1-4 (1) 
อ้างอิงเอกสาร วท. 1.1-1 (1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามข้อ 3 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และ
โครงการยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบทั้ง 
4 พันธกิจ  โดยในแต่ละพันธกิจได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของทุกพันธกิจไว้อย่างชัดเจน จํานวนทั้งสิ้น 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ตรงกับความต้องการของสังคม โดยมียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 2 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 3 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 2 : วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์สนับสนุน
ความสําเร็จ จํานวน 1 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน 3 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 1 เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมียุทธศาสตร์สนับสนุนความสําเร็จ จํานวน 1 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
  

วท. 1.1-5 (1)  
รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2553-21 มี.ค. 
2554) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจํา โดยอ้างอิงประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่  
29 มิถุนายน 2554 ผ่านการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผู้บริหารและ
ระดับหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีกับผู้บริหารที่กํากับดูแล ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการปฏิบัติราชการทุกไตร
มาสผ่านระบบ e-Performance หรือระบบอื่น พร้อมแนบหลักฐานประกอบอ้างอิง 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อรับรองรายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ9 และ 12 
เดือน ต่อที่ประชุมคณาจารย์และคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําสาขา 

4. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวมของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 9 และ 12 เดือน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (Audit Committee)  

วท. 1.1-6 (1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 632         
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เรื่อง  การ
นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน รอบ 9 
เดือน 

วท. 1.1-6 (2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 1025        
ลงวันที่ กันยายน 2554 เรื่อง  การ
นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 
เดือน 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_1_1/ระดับหน่วยงาน/1_1-6(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_1_1/ระดับหน่วยงาน/1_1-6(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา  

ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ทั้ง 17 ตัวชี้วัด
ตามมิติพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ตรงกับความต้องการของสังคม โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ คือ การพัฒนา มสธ. สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนําของโลก ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 4.0 คิดเป็นร้อยละความสําเร็จ 
ร้อยละ 80  

พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนทางไกลและการพัฒนาประเทศ ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 2.33  คิดเป็นร้อยละความสําเร็จ ร้อย
ละ 46.67  

พันธกิจที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ 4.67 คิดเป็นร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ 93.33  

พันธกิจที่ 4  สง่เสรมิสงัคมใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดย
มีประเด็นยุทธศาตร์ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ  ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 5.0 คิดเป็น
ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ 100 

ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 12 
เดือน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
ความสําเร็จ ร้อยละ 80 

วท. 1.1-7 (1) 
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง  (พ .ศ .  2554 – 2558) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
ผู้บริหารหน่วยงานไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

หลังจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ “แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ต่อ
มหาวิทยาลัยตามบันทึกเลขที่ ศธ.0522.25/400 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555ซึ่งได้
นําเสนอต่อมหาวิทยาลัยในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 
2. การจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย และ

เพื่อการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
3. การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร 

3.1 งบประมาณรายจ่ายบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ 
3.2 งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 

วท 1.1-8 (1) 
บันทึกสาขาวิชาฯ เลขที่ ศธ.0522.25 
/400 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 
 

 
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 8 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.16.1 (สมศ.16.1)  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์** 
** สาขาวิชาด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) พ.ศ. 
2553 – 2557 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแผน
ดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของความเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิดทางไกล ซึ่งมีระบบ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์  คือ “มีความสามารถในการศึกษา
ด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมีวินัยต่อตนเองใน
การศึกษาด้วยระบบทางไกล” ทั้งนี้ การกําหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2554   
 

มสธ. / กผ. 1.16.1-1 (1) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2553 – 2557 

มสธ. / กผ. 1.16.1-1 (2) 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

มสธ. / ศปศ. 1.16.1-1 (3) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  10/2554 เมื่อวันที่  11 
พฤศจิกายน 2554  (วาระที่ 3.4) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ กํ าหนดอย่ า งครบถ้ วน
สมบูรณ์ 

มีการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กลยุทธ์  โดยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) พ.ศ. 
2553 – 2557 ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่ (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ
หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  (2) จัดทําโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการในแต่ละแผนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

มสธ. / กผ. 1.16.1-2 (1) 
อ้างอิงเอกสาร มสธ. / กผ. 1.16.1-1 
(1) 

มสธ. / กผ. 1.16.1-2 (2) 
อ้างอิงเอกสาร มสธ. / กผ. 1.16.1-1 
(2) 

มสธ. / กผ. 1.16.1-2 (3) 
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียน

และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ             
อัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

จากการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ พบว่า ผู้เรียนและบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโข-
ทัยธรรมาธิราช มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย  
โดยได้ดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มสธ. คือ “มีความสามารถใน
การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมีวินัย
ต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน เท่ากับ 3.94 จากคะแนนเต็ม 5.00 

มสธ. / สวพ. 1.16.1-3 (1) 
แบบสอบถามเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากร มสธ. 
เก่ียวกับการดําเนินการตามอัตลักษณ์
จุดเน้น / จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / ศปศ. 1.16.1-3 (2) 
แบบสอบถามเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษา มสธ. 
เก่ียวกับการดําเนินการตามอัตลักษณ์ 

มสธ. / สวพ. / ศปศ. 1.16.1-3 (3) 
รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของผู้ เ รี ย นและบุ คล ากร  มสธ . 
เก่ียวกับการดําเนินการตามอัตลักษณ์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_1_16_1_สมศ/1_16_1-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ / หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดทางไกล 
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ
แก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งใช้สื่อที่หลากหลาย ทําให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ สําหรับประชาชน ชุมชน องค์กรและ
สถาบันในสังคมภายใต้การเปิด / ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเห็นได้จากผล
การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5.00  

มสธ. / ส.ว.พ. 1.16.1-4 (1)  
รายงานการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มสธ. 1.16.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th 

5. ผู้ เรียน / บุคลากร / สาขาวิชา / 
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ  ในประเด็นที่ เกี่ ยวกับ            
อัตลักษณ์ 

- - 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 4.00 
ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.16.2 (สมศ.16.2)  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
คะแนนจากการประเมินบัณฑติ 
ที่มีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ ์

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ คะแนนการประเมิน 

    =  4.08 คะแนน 
  

รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 1.16.2 (สมศ.16.2)  ผลคะแนนการประเมินบณัฑิตที่มคีุณลักษณ์ตามอตัลักษณ ์
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  4 คะแนน 

 4.08 
ผลการดําเนนิงาน 4.08 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.17 (สมศ.17)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

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

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานได้มีการกําหนดกลยุทธ์โดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย (แผนพฒันา-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระยะ 5 ปี) ฉบบัปรบัปรุง (Rolling Plan) พ.ศ. 2553 – 2557 ที่สอดคล้องกับจุดเนน้ 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้าง
หลักสูตรแบบชดุวิชา” ซึ่งได้รบัการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ัง
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

มสธ. / กผ. 1.17-1 (1) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2553 – 2557 

มสธ. 1.17-1 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  2 / 2 5 5 5  เ มื่ อ วั น ที่  2 4 
กุมภาพันธ์ 2555  (วาระที่ 3.3) 

 
 
 

file:///D:/QA/IQA54/QA_54/KPI_1_17/1_17-1(1).pdf
file:///D:/QA/IQA54/QA_54/KPI_1_17/1_17-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ กํ าหนดอย่ า งครบถ้ วน
สมบูรณ์ 

มีการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กลยุทธ์  โดยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) พ.ศ. 
2553 – 2557 ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่ (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ
หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน (2) จัดทําโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการในแต่ละแผนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

มสธ. / กผ. 1.17-2 (1) 
อ้างอิงเอกสาร มสธ. / กผ. 1.17-1 
(1) 

มสธ. / กผ. 1.17-2 (2) 
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ เกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย พบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่านมาของ
มหาวิทยาลัยว่าได้ดําเนินการสอดคล้องกับจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผล
การประเมิน เท่ากับ 3.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 

มสธ. / สวพ. 1.17-3 (1) 
รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากร  มสธ.  เกี่ ยวกับการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2554 

 
 
 

 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/1_17-2(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/1_17-3(1).pdf


25 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัย พบว่า ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม คือ เอกสารการสอนประจําชุด
วิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายสาขาทั้ง
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ทําให้เอกสารการสอนมีเนื้อหา
สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นเอกสารอ้างอิง
ของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งประชาชนที่สนใจ
สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

มสธ. 1.17-4 (1)  
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม 
มสธ. ในห้องสมุดประชาชน ทั่ว
ประเทศ ห้องสมุดประจําโรงเรียน 
และห้องสมุดในเรือนจํา  

5. ผู้ เรียน / บุคลากร / สาขาวิชา / 
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่ เกี่ยวกับ            
อัตลักษณ์ 

เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการยอมรับจาก
มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง อาทิ  

- มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
- โครงการจัดตั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
- หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
- ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

ซึ่งได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียน และจัดไว้ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้สําหรับการค้นคว้าและอ้างอิง  

มสธ. 1.17-5 (1)  
ตัวอย่างใบส่งของ 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ 
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  ดังนี้ 
1.  มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวดําเนินการโดย

สาขาวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการนําผลการศึกษามาจัดทําเป็น
รายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตร โดยมี
การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเปิดสอนหลักสูตรครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1 ความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
1.2 ความคุ้มทุนของการเปิดสอน 
1.3 ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.4 ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
1.5 ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ

หลักสูตร 
 

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

 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

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

2. มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร การเสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การตรวจหลักสูตรโดยสํานักวิชาการ
เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน มีหัวข้อ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. กําหนด การเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/รับรอง การ
เสนอหลักสูตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน 
ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ. ทราบก่อนเปิดสอน 

มสธ. / สว. 2.1-1 (2) 
ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่บรรจุอยู่ในประกาศ มสธ. เร่ือง
ระบบและกลไกการพฒันา ปรับปรุง 
และบริหารหลักสูตรของ มสธ. พ.ศ.
2554 
 

 3.  มีการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนดต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร แล้วจึงนําเสนอ สกอ. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

4.  มีการติดตามความคิดเห็นจากบัณฑิตและ/หรือผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้า
ทํางานโดยสาขาวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด   

1. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะต้องประเมินหลักสูตรที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย และหลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของตลาด/องค์กร
วิชาชีพ หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
และให้พิจารณาปิดหลักสูตรที่มีนักศึกษาเรียนน้อยกว่า 100 คน หรือหลักสูตรที่มี
อาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมองในภาพรวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

มสธ. / สว. 2.1-2 (1)  
หลักเกณฑ์ในการปิดหลักสูตร การเสนอ
ขอปิดหลักสูตร และขั้นตอนการปิด
หลักสูตรที่บรรจุอยู่ในประกาศ มสธ. 
เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง
และบริหารหลักสูตรของ มสธ. พ.ศ.2554  

  2.  มีขั้นตอนการปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะต้องบรรจุหลักสูตรที่มีแผนจะปิดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย และเสนอเรื่องปิดหลักสูตรต่อสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแนบบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
พิจารณาอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 1) แนวโน้มของนักศึกษาในอนาคต 2) ความ
คุ้มทุนและจํานวนนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  3) หลักสูตรอื่นที่จะใช้เทียบเคียง
และให้นักศึกษาเลือกเรียนทดแทนได้ 4) ระยะเวลาที่นักศึกษาคนสุดท้ายคาดว่า
จะสําเร็จการศึกษา และสาขาวิชาจะต้องแจ้งสํานักวิชาการเพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อทราบและปรับฐานข้อมูลหลักสูตร รวมทั้งแจ้งสํานักงาน 
ก.พ. ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

(อ้างถึงเอกสาร 2.1-1 (2)) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดํ า เนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม 
“ตั วบ่ งชี้ ผลการดํ า เนิน งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนด
ในท้ายเกณฑ์การประเมิน) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย  

1. หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จํานวน 3 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ได้แก่ 
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 
3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. มีการดํ า เนินการให้ทุ กหลักสู ตร เป็น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ แล้วทุกหลักสูตร ได้แก่ 
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้มีการแก้ไข

หลักสูตรตามข้อสังเกตของ สกอ.  
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ได้รับการเห็นชอบแล้ว 
3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้รับการ

เห็นชอบแล้ว 
ทั้ง 3 หลักสูตร จะเร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 

3. นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ซึ่งกําลังดําเนินการรับสมัครอาจารย์เพิ่ม เพื่อแจ้งแก้ไขตาม
ข้อสังเกต ของ สกอ. และกําหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
 

วท. 2.1-3 (1) 
เอกสารของ สกอ. รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรที่เปิดสอน 

วท. 2.1-3 (2) 
มติสภามหาวิทยาลัยฯ  
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ ะ ต้ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห้ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  

1.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดยมีอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําสาขาวชิา สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลยั เป็นผู้กํากับดูแลพจิารณา วางแผน ติดตาม ทบทวนให้ทุกหลักสูตร
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวชิาชีพและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.  มีการติดตามความคิดเห็นของบัณฑิตและ/หรือผู้ใช้บัณฑติโดยสาขาวชิาและ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา เพื่อนาํข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ด้วย 

วท. 2.1-4 (1) 
รายชื่ออาจารยป์ระจําหลักสตูร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วท. 2.1-4 (2) 
รายงานวิจัยการติดตามบัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ ะ ต้ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห้ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

ยังไม่มีผลการดําเนนิในรอบประเมินนี้ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบประเมินตามเกณฑ์ - 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการประเมิน : 
ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 4.00 

ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.)  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน :   มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 

แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  
แนวทางที่ 2  ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกใช้เกณฑก์ารประเมินแนวทางที่ 1 (แบบแปลงค่าร้อยละ) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการด าเนินงาน 

18 4  4 X 100 = ร้อยละ 22.22 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กจ. 2.2 (สกอ.)  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ผลการประเมิน :  

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 24 
X 3.70 

ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 22.22 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

เกณฑ์การประเมิน :   มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 
แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
แนวทางที่ 2  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ร วมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกใช้เกณฑก์ารประเมินแนวทางที่ 1 (แบบแปลงค่าร้อยละ) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินงาน 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
18 1 9 - 10  10 X 100 = ร้อยละ 55.56 

18 
หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กจ. 2.3 (สกอ.)  จํานวนอาจารย์ที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ผลการประเมิน :  
ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 48 
 4.63 

ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 55.56 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.)  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบ/แผนการบริหาร เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิ ทย าลั ย   ไ ด้ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ก า รบริ หา รทรั พย าก รบุ คคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งเป็นแผนแม่บทสําหรับ
ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เชื่อมโยง/สอดคล้องกันของแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

มสธ. / กจ. 2.4-1 (1)  
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2551-2554  
 

 
 

2_4-1(1).PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  (ต่อ) 

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

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 
Management) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development) 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว  ได้ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ  SWOT Analysis โดยมีการประเมินสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามบริบทและสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคตของการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ได้ศึกษา SWOT 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของบุคลากร และมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2554 โดยสรุปผล
การดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resources 

Management)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี 2554 รวมทั้งหมด  6 
โครงการ  

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 
1. โครงการจัดทําเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Development Plan) 
  

2. โครงการจัดทํา HR scorecard   

3. โครงการเตรียมพร้อมระบบการบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับรัฐ 

  

4. โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน ์   
5. โครงการ Early Retirement สําหรับลูกจ้าง มสธ.   

6. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานบุคลากร 
มสธ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  (ต่อ) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งหมด  8 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร มสธ. สายวชิาการ และสาย

สนับสนนุวิชาการ ตามกรอบ Competency 
  

2. โครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

  

3. โครงการสนบัสนนุบุคลากร สําหรับการนําเสนอ
ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและต่างประเท 

  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน e-Learning   
6. โครงการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  

7. โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  

8. โครงการรณรงค์การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมที่เปน็
แบบอย่างที่ดีขององค์กร ( STOU WAY) 

  

    

มสธ. / กจ. 2.4-2 (1)   
หนังสือ ศธ 0522.01 (05) / 259ลง
วันที่ 20 มกราคม เร่ือง การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ 2555 

มสธ. / กจ. 2.4-2 (2)   
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

2_4-2(1).pdf
2_4-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได้ อย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน)  ดังนี้  

3.1  สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เช่น ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ หรือเวทีแสดงผลงาน
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ 
เช่น ช่วยจัดทําเอกสารขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล  

3.3  มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ผ่านสื่อต่างๆ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํางบประมาณเงินแผ่นดิน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (1)  
สถานที่จริง 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (2)  
หนังสือที่ ศธ 0522.01(05) /534   
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2555  เร่ือง         
การคัดเลือก  ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั และลูกจ้างประจาํดีเด่น 
ประจําปี 2554 
 

 

2_4-3(2).pdf


40 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได้ อย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน)  (ต่อ) 

3.4  มีสวัสดิการตา่ง ๆ ได้แก่ 
- สวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย  
-  สวัสดิการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยจัดรถบริการรับส่งบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เส้นทาง 
- สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
- สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 
- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี 
- กองทุนเงินสะสมสมทบ  
- สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
- สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน 
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว 
- สวัสดิการน้ําดื่ม 
- สวัสดิการประกันสังคม 
- สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล 
-  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ปีละ 1 คร้ัง 
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน 
- สวัสดิการเงินกู้ 
- สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข. 
- สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข 

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

มสธ. / กจ. 2.4-3 (4)  
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เก่ียวข้องงานสวัสดิการ 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OPR/Personal/News/Perso
nel/V%20personel/welfare.asp 

 

2_4-3(3).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/V%20personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/V%20personel/welfare.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Personel/V%20personel/welfare.asp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น มีการกําหนดเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ดูงาน 
และประชุมทางวิชาการ โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนรายงานประโยชน์ของการนําความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน   รวมทั้งมีการนํากลไกการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม/พัฒนา โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนนําเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ต่อที่ประชุมบุคลากรทั้งสายคณาจารย์และสาย
สนับสนุน  
 

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

ดูงาน และประชุมทางวิชาการ 
- ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การให้ทุน

ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทาง
วิชาการแก่ข้าราชการ 

- แนวการเขียนรายงานการไป
ฝึกอบรมฯ  

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

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์ ช่วงการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ (ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) รวมทั้ง 
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่จรรยาบรรณของคณาจารย์และจรรยาบรรณ
ของข้าราชการผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่ง 

มสธ. / ศปศ. 2.4-5 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/QAChannel/KM.htm 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

 

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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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ของแผน/ผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยภาพรวม พบว่า  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 

Management)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งหมด  6 โครงการ มีการดําเนินการแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งหมด 8 โครงการ มีการดําเนินการแล้ว 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มสธ. / กจ. 2.4-6 (1)   
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / กจ. 2.4-2 (2) 

 
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินจากข้อ 6 ไปปรับปรุงแผนการบริหารงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และได้นําผลการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ของบุคลากร และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นํามา
เป็นข้อมูลประกอบเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.
2555 - พ.ศ.2559  

มสธ. 2.4-7 (1) 
รายงานการประชุมผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยั คร้ังที ่4/55 เมื่อวันที ่
20 มีนาคม 2555 วาระที่ 4.2 

มสธ. กจ. 2.4-7(2) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่ 1549/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

2_4-7(1).pdf
2_4-7(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 (สกอ.)  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง  

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยส่วนกลาง นนทบุรี 

1.1  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน 4 อาคาร (329 เครื่อง) ดังต่อไปนี้ 
 อาคารบริการ 1  ชั้น  4  จํานวน 127 เครื่อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เครื่อง   

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น  3  จํานวน 31 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เครื่อง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 146 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เครื่อง    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เครื่อง    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เครื่อง    
 

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

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  
(ต่อ) 

 อาคารบรรณสารสนเทศ  จํานวน 25 เครื่อง  
ชั้น 1 บริเวณดิจิทลัโซน จํานวน 12 เครื่อง 
ชั้น 1 บริเวณโอแพก จํานวน 6 เครื่อง 
ชั้น 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 1 เคร่ือง 
ชั้น 3 บริเวณค้นโอแพก จํานวน   4 เครื่อง 
ชั้น 4 บริเวณให้บริการสื่อโสตทศัน์ จํานวน  1 เคร่ือง 
ชั้น 4 บริเวณให้บริการสารสนเทศการศึกษาทางไกล จาํนวน 1 เครื่อง 

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

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

2.1 การให้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย (e-library)  โดยนักศึกษาสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้ ดังนี ้
STOU-eLibrary 
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด 
 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 
 รายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่ง  
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 Kluwer Arbitration : ฐานข้อมูลด้านอนุญาโตตุลาการ  
 ScienceDirect 
 SpringerLink eJournals 
 IEEE/IEE 
 H.W. Wilson 
 ISI Web of Science 
 ABI/INFORM 

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

 
 

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

อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  (ต่อ) 

 ACM Digital Library 
 EMERALD eJournals 
 Academic Search Elite 
 Education Research Complete 
 Matichon e-Library   Newscliponline 
 CINAHL Plus with Fulltext 
 American Chemical Society Journal (ACS) 
 Computers&Applied Complete 
 Dissertation Fulltext 
 Proquest Digital Dissertations 
 Journal Citation Reports 
 Thai Digital Collection(TDC) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร 

งานวิจยั หนังสือหายาก 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ebrary eBooks 
 F.A. DAVIS eBooks 
 World Scientific eBook 
 Hart Publishing eBooks 
 SpringerLink eBooks 
 EBSCO eBook Collection 
 Gale Cengage Learning 
 Elsevier 
 Cambridge Books Online 
 Grolier Online 
 Thai eBooks 

 

 

http://www.acm.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.matichonelibrary.com/login/stou/
http://ebook.thailis.or.th/
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://172.20.6.99/jcr.htm
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://library.stou.ac.th/ebrary-ebook
http://www.igpublish.com/fadavis-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=FADAVIS&var_SETNAME=F.%20A.%20Davis&usertag=DataSets.dat/
http://www.igpublish.com/worldsci-ebook/browselist.nsp?field0=_All_&query0=(P00001:NS_PAGECODE)&numresults=200&usertag=all
http://www.igpublish.com/Hartpub-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=HART&var_SETNAME=Hartpub&usertag=DataSets.dat/
http://www.springerlink.com/
http://www.2ebook.com/stou/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  (ต่อ) 

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

นิทรรศการออนไลน์ 
 เทิดทูนสถาบัน 

- หมอเจ้าฟ้า 
- 100 ปี การถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า 
- พ่อหลวงแห่งปวงราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ํา 
- ธรรมะกับในหลวง 
- เรือใบกับในหลวง 
- ผ้าไหมไทย ดวงใจราชิน ี

 นนทบุรีศึกษา 
- หลากหลายลลีานานาตลาดบางบัวทอง 
- ค.ควายไถนา 
- เหตุเกิดที่บางพูด 
- เมื่อคลองกลายเป็นแม่น้าํ 
- ลายนยิม 

 นานาสาระ 
- นิทานพื้นบ้านเรื่องพระร่วง 
- เครื่องหอมชาววัง 
- รักการอ่าน รักหนังสือดี 
- แมวดี แมวร้าย 
- คนหลายโศลก 
- ม้าดี ม้าร้าย  

 

http://library.stou.ac.th/sukhothai-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/STOUArchive/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/Dr.Wichit/index.htm
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/stoubook/HTML/INDex.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  (ต่อ) 

2.2  การให้การศึกษาค้นคว้าสารสนเทศและการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 
2.2.1  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับการ

อบรมการใช้ห้องสมุดตามความประสงค์ของสาขาวิชา เกี่ยวกับการ
ค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดด้วย Web OPAC และแนะนําการ
บริการต่างๆ ของห้องสมุด โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น (20 นาที) และ
หลักสูตรปกติ (1 ชั่วโมง) ขึ้นอยู่กับจํานวนและระยะเวลาของนักศึกษาที่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด 

ผลจากการดําเนินงานพบว่า มีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์  วิ ทยาการจัดการ วิ ทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี 
เศรษฐศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 5,339 คน 

2.2.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุดตามความ
ต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ด้วย Web OPAC การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การค้นฐานข้อมูล
จากภายนอกมหาวิทยาลัย การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงแนะนําบริการ
ต่างๆ ของห้องสมุด พร้อมช่องทางการใช้บริการ โดยจัดเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น (20 นาที) และหลักสูตรปกติ (1 ชั่วโมง) ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและระยะเวลาของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด 

ผลการดํ า เนินงานพบว่ามีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิทยาการ
จัดการ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มนุษยนิเวศศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 527 คน  

มสธ. / สบ. 2.5-2 (2) 
ตัวอย่างหนังสือจากสาขาวิชาขอให้
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 

2_5-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ต  

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยส่วนกลาง นนทบุรี 

1.1 มีห้องประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้
มาตรฐานมีสิ่ งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ  โต๊ะ  เก้าอี้ 
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

1.2  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ห้อง (304 เครื่อง) 
 อาคารบริการ 1  ชั้น  4  จํานวน 127 เครื่อง 

                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เครื่อง 
                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เครื่อง 
                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เครื่อง   

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น  3  จํานวน 31 เครื่อง 
                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เครื่อง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 146 เครื่อง 
                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เครื่อง 
                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เครื่อง    

         ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เครื่อง    
                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เครื่อง    
1.3 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ (เครื่องขยายเสียง ,  

เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียเลนส์เดียว) สําหรับ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง   

1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองแต่ละห้องปฏิบัติการมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
      ทุกเครื่อง 

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

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

1.5 มีห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ดังนี้ 
1.5.1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

1.5.2 ห้องปฏิบัติการฝึกรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 
(EBPC) สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

1.5.3 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการแพทย์แผน
ไทย 

1.5.4 ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 2. มหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง โดยศูนย์ฯ
แต่ละแห่งมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีห้องประชุมสัมมนา ดังนี้ 
 1) ห้องประชุมขนาดใหญ่ จํานวน 1 ห้อง จํานวน 200 – 400 คน 
 2) ห้องประชุมขนาดกลาง จํานวน 1 ห้อง จํานวน 40 – 60 คน 
 3) ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องย่อย) จํานวน 6 ห้อง จํานวน 40 คน  
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3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

2.2  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 4 – 10 เครื่อง 
 2) เครื่องพิมพ์ ประมาณ 4 – 6 เคร่ือง 
 3) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์  
     - เครื่องขยายเสียง ประมาณ 6 – 8 เคร่ือง 

     - เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) ประมาณ 3 – 6 เคร่ือง 
     - เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียเลนส์เดียว (LCD Projector) ประมาณ  
       8 – 10 เครื่อง 

2.3 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สําหรับศูนย์ฯ ทุกศูนย์  สามารถให้บริการนักศึกษาสามารถใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูลมายังห้องสมุดในส่วนกลาง 

 

4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  

มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา ได้แก่ 
1.  ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  
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4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.1 โปรแกรมจําลองการลงทะเบียนและคํานวณค่าลงทะเบียนเรียน  เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และวันเวลาสอบไม่ให้ตรงกันได้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการลงทะเบียนจริง 

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

1.2 คําถามถามบ่อย(FAQ) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไปได้จากบริการ
คําถามถามบ่อย(FAQ) ซึ่งจะทราบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยมี
บริการคําถามจํานวนทั้งหมด 19 หมวดคําถาม  

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

1.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ
สอบและสนามสอบ เป็นต้น 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (3) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/rere/goto/ 

1.4 บริการรับคําร้องการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยการ download ใบคํา
ร้องประเภทต่างๆ เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ของนักศึกษา เป็นต้น 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (4) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/Adre/Form/ 

1.5  บริการรับลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มสธ. / สทว. 2.5-4 (5) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Asp/RdgMenustu.asp 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/
http://www.stou.ac.th/Schools/Asp/RdgMenustu.asp
http://www.stou.ac.th/Schools/Asp/RdgMenustu.asp
http://www.stou.ac.th/Schools/Asp/RdgMenustu.asp
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4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.6 บริการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ตรวจสอบ
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา  รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การจัดส่งบัตร
นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและการจัดส่งเอกสาร ตรวจสอบ
การเปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาเอก  ตรวจรับกิจกรรมประจําชุดวิชา และ
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา เป็นต้น 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (6) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
ore/Adre/graduate/index.asp 
ตรวจสอบผู้เสร็จการศึกษา 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (7) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
ore/rere/info/pages/stou10/ 
search.asp 
ตรวจสอบคาดวา่จะสําเร็จการศึกษา 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (8) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/Adre/chenroll/ 
ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเปน็
นักศึกษา 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (9) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/Adre/Infoldcard/ 
ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 

 1.7 บริการตรวจสอบผลการสอบประจําภาคการศึกษา และผลการเรียนที่สอบ
ผ่านมาแล้วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

มสธ. / สค. 2.5-4 (10) 
http://www.stou.c.th/study/ 
bachelor/b_test.htm 

 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/Adre/graduate/index.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/Adre/graduate/index.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/stou10/%0bsearch.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/stou10/%0bsearch.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/%0bore/rere/info/pages/stou10/%0bsearch.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/chenroll/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/chenroll/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Infoldcard/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Infoldcard/
http://www.stou.c.th/study/%0bbachelor/b_test.htm
http://www.stou.c.th/study/%0bbachelor/b_test.htm
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4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.8 บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ด้านงานทะเบียนนักศึกษา จํานวน 21 
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับให้นักศึกษานําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  

มสธ. / สทว. 2.5-4 (11) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/Adre/Form/ 

1.9 บริการให้นักศึกษาสอบถามปัญหาด้านทะเบียนนักศึกษาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (11) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/rere/goto/STOUconnect 

1.10 บริการรับสมัครสมาชิกระบบ SMART EDUCATION SIM เพื่อรับข่าวสาร
ผ่าน SMS จากมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (11) 
http://smsgateway.gable.com/ 
stoubc/registration/webregister.jsp 

2. ด้านบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีห้องพยาบาล ณ อาคารพิทยพัฒน์ 1 
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการนักศึกษาตลอดเวลาที่มีการจัดฝึกอบรม 
/ สัมมนาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

 3. การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา   
3.1 มหาวิทยาลัยมีบริการห้องอาหารประจําอาคารต่างๆ  กรณีนักศึกษามา

อบรม / สัมมนาเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของนักศึกษา โดยศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการต่างๆ  

3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารสโมสร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกาย  โดย
มีอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายอย่างครบถ้วน อาทิ สระว่ายน้ํา ห้อง
ลีลาศ สนามเทนนิส ห้องฟิตเนส และมีอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกาย  เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและ
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าใช้บริการ 

มสธ. 2.5-4 (7) 
สถานที่จริง ณ  
- อาคารพิทยพัฒน ์
- อาคารวิทยทัศน ์
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
- อาคารสัมมนา 
- อาคารสุโขสโมสร 
- ห้องอาหารปาริชาต 
- อุทยานการศึกษารชัมังคลาภิเษก 

 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/STOUconnect
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/STOUconnect
http://smsgateway.gable.com/%0bstoubc/registration/%0bwebregister.jsp
http://smsgateway.gable.com/%0bstoubc/registration/%0bwebregister.jsp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้ า  ระบบกํ าจัดของ เสี ย  การ
จัดการขยะ รวมทั้ งมี ระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

มหาวิทยาลยัมีระบบสาธารณปูโภคตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่  
-  ประปา มีระบบการจ่ายน้ําสะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่างๆ ในปริมาณ และ

แรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งมีระบบสํารองน้ําในกรณีฉุกเฉิน มีการ
สํารวจตรวจสอบบํารุงรักษาระบบท่อน้ําประปาและถังพักน้ําตามคําแนะนํา
ของการประปาให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ํา โดยการประปานคร
หลวงเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ 

-   ไฟฟ้า ได้มีการวางแผนดูแลบํารุงรักษาตลอดทั้งปี โดยในบางส่วนได้มีการจัด
จ้างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบลิฟต์และ
การตรวจเช็คบํารุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในส่วนของอาคารที่มี
ความสําคัญอย่างมากได้มีการติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และระบบสํารองไฟฟ้า
ต่อเนื่อง (UPS) เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางไฟฟ้า เช่น อาคารอเนกนิทัศน์  
เป็นต้น 

- ระบบกําจัดของเสีย ได้มีการจัดจ้างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชนเพื่อ
บําบัดของเสียภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบําบัดน้ําเสีย 
เช่น มอเตอร์ปั้มน้ํา เครื่องเติมอากาศในน้ํา รวมถึงอุปกรณ์การวิเคราะห์น้ําเสีย 

- การกําจัดขยะ ได้มีการจัดจ้างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยและดูดสิ่งปฏิกูลภายใน
มหาวิทยาลัย 

- รักษาความปลอดภัยของอาคาร   โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคาร
ต่างๆ บริเวณทางเข้า – ออก หน้าลิฟท์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจําอาคาร และบริเวณโดยรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง การติดบัตรแสดงตน 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  

-  มีระบบป้องกันอัคคีภัย  โดยติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคารทุกอาคาร ทุกขั้น  
โดยมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงและอบรมบุคลากรเป็นประจําทุกปี   

มสธ. / อค. 2.5-5 (1) 
บันทึกการขอเก็บตัวอย่างน้าํของการ
ประปานครหลวง ที่ มท 5461.3 / ว. 
15040 เร่ืองขอเก็บตัวอย่างน้ํา 

มสธ. / อค. 2.5-5 (2) 
สัญญาจัดจา้งบริษัทเอกชนเพื่อการ
ดูแลบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
เลขที่ 304C054-01-00005 

มสธ. / อค. 2.5-5 (3) 
หนังสือเรื่องขออนุมัติจัดจ้างดูแล
ระบบบําบัดน้าํเสีย เลขที่เอกสาร 
312PQ54-00-00087 

มสธ. / อค. 2.5-5 (4) 
หนังสือเรื่องงานซ่อมแซมมอเตอร์ปั้ม
น้ํา เลขที่เอกสาร 312PQ54-00-
00167 

มสธ. / อค. 2.5-5 (5) 
หนังสือเรื่องจัดซื้อระบบปรับอากาศ
แบบน้าํยาอัตโนมัติ เลขที่เอกสาร 
312PQ54-00-00155 

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

2_5-5(1).pdf
2_5-5(2).pdf
2_5-5(3).pdf
2_5-5(4).pdf
2_5-5(5).pdf
2_5-5(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ

ในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ  2) ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา  3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น   4) ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร และ 5) การบริการของเจ้าหน้าที่ โดยได้สอบถามจาก
นักศึกษาที่มาเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2554 
และ 2/554  ซึ่งจากรายงานผลการประเมิน นักศึกษามีความเห็นว่าการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน   = 3.93  จาก
คะแนนเต็ม 5 

มสธ. / สว. 2.5-6 (1) 
สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 
6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

ผลการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แจ้งผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและหา
แนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสถานที่จัดอบรม ดังนี้ 
1. ระบบเครื่องปรับอากาศโดยรวมใช้งานไดไ้ม่เต็มที่ อากาศร้อน 
2. ควรเพิ่มโคมไฟที่โต๊ะอา่นหนังสอื และจุดปลั๊กไฟในห้องพัก 
3. เพิ่มช่วงเวลาการทาํความสะอาดห้องน้ํารวมให้มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4 รอบ

เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในช่วงที่มผีูใ้ช้บริการจํานวนมาก 
4. ให้เจ้าหน้าที่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นบริเวณหน้าห้องน้ํารวมเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น  ตาม

รอบการทําความสะอาดของห้องน้ํา 
5.  ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ 

มสธ. / สว. 2.5-7 (1)  
ตัวอย่างบนัทึกแจ้งผลประเมิน 
พร้อมผลประเมินการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัยไปยงัหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

 

2_5-6(1).pdf
2_5-7(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.)  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรโดยใช้ระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยให้นักศึกษา
สามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ เป็น
วิธีการศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่เรียกว่า “ระบบการศึกษาทางไกล” ซึ่งเป็น
ระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ สามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง 
จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทป
เสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออ่านประกอบต่างๆ รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน์  และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา การจัดการ
ศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

มสธ. / สทว. 2.6-1 (1)  
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2554 (เอกสารเป็นเล่ม) 

มสธ. / สบฑ. 2.6-1 (2)  
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ปีการศึกษา 2554 (เอกสารเป็นเล่ม) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร (ต่อ) 

2. มีการกําหนดข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาไว้ทุกหลักสูตร 

3. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบ
การศึกษาทางไกลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสื่อหลักและสื่อ
เสริม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ
จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุก
หลักสูตร 

4. มีการจัดทําแบบประเมินก่อนและหลังเรียนในทุกชุดวิชา  

มสธ. / สว. 2.6-1 (3)  
ตัวอย่างข้อมูลเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และดชันบี่งชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

มสธ. / สว. 2.6-1 (4)  
กิจกรรมกลางการอบรมเข้ม 
ชุดวิชาประสบการณ์วชิาชีพ 
(เอกสารเป็นเล่ม) 

มสธ. / สว. 2.6-1 (5) 
ตัวอย่างแบบประเมินก่อนและหลงัเรียน 

2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. มีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทํารายละเอียดชุดวิชา (มคอ. 3) ที่มีกําหนด
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2554 

2.  มีการกําหนดการใช้แบบฟอร์มรายละเอียดชุดวิชา (มคอ. 3)  ที่มีกําหนดเปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2554 

3.  มีสรุปข้อมูลการจัดทํารายละเอียดชุดวิชา (มคอ. 3)  ที่มีกําหนดเปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2/2554 

 

มสธ. / สว. 2.6-2 (1)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว 247 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เร่ือง ขอส่ง
แบบฟอร์ม มคอ. 3 พร้อมข้อมูล
พื้นฐานชุดวชิาคร้ังที่ 1 

มสธ. / สว. 2.6-2 (2)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว 332
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เร่ือง  
ขอส่งแบบฟอร์ม มคอ. 3  
พร้อมข้อมูลพื้นฐานชดุวิชา ครั้งที่ 2 
 

 

2_6-1(3).pdf
2_6-1(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/2_6-2(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/2_6-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละ เอี ยดของรายวิช าและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่
กํ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) 

 มสธ. / สว. 2.6-2 (3)  
รายงานการประชุมสภาวิชาการใน
การประชุมคร้ังที่ 14/2554 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 
6.11 

มสธ. / สว. 2.6-2 (4)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว446  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เร่ือง ขอ
ส่งแบบฟอร์ม มคอ. 3 พร้อมข้อมูล
พื้นฐานชุดวชิาคร้ังที่ 3 และ
แบบฟอร์มการจัดทํารายละเอียดชุด
วิชาทีไ่ม่ได้อยู่ในหลักสูตร TQF 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอน
ทางไกล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้น โครงสร้าง
หลักสูตรทุกหลักสูตรจะเน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชากับการปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สําหรับหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่มี
ความจําเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษ  มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ ได้แก่  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต จํานวน 12 
ชุดวิชา โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่างน้อย 2 ชุดวิชา 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 2 ชุดวิชา นอกจากนี้ 
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ 

มสธ. / สทว. 2.6-3 (1) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ./สทว. 2.6-1 (1)  

 

 

2_6-2(3).pdf
2_6-2(4).pdf
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/A9HF0O70/2_6-1(1).pdf


61 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย  (ต่อ) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาเอกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จํานวน 1 ชุดวิชา 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแขนง
วิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 
และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 ชุดวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จํานวน 11 
ชุดวิชา 

นอกจากนี้ บางชุดวิชานักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ โดย
ใช้เวลาศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยประสานงาน
จากแหล่งฝึกงาน หรือฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. การปฏิบัติในห้องทดลอง  
ชุดวิชาบางชุด นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้เข้าห้องปฏิบัติการของสถาบัน
ศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น โดย
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

ข. การฝึกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องฝึกงาน และดูงานใน
สถาบันวิชาการ / วิชาชีพต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องทํารายงานส่งให้
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง 

ค. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา บางชุดวิชา นักศึกษาจะต้องเข้าประชุม / สัมมนาทาง
วิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นๆ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ

หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนกา ร เ รี ย นกา รสอนทุ ก
หลักสูตร  

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชน มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตร  โดยมี
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 กําหนดให้สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
จะพัฒนา / ปรับปรุง จํานวน 3 – 5 คน และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมิใช่
บุคคลในคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรอีกจํานวน
ไม่เกิน 5 คน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่นําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วม 
เช่น  

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการ
ผลิตชุดวิชา การสอนเสริม 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่นักศึกษาใน

การจัดกิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 

 

มสธ. / สว. 2.6-4 (1)   
ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชเร่ือง 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 

มสธ. / ศษ. 2.6-4 (2)   
ตัวอย่างคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวชิาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ
(สาขาวชิาศึกษาศาสตร์) 

มสธ. / สส. 2.6-4 (3)   
ตัวอย่างคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มปรับปรุงชุดวชิาของสาขาวชิา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

มสธ. / สว. 2.6-4 (4) 
ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้แก่นักศึกษาในการอบรมเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ- 
ปริญญาตรี 

 
 

2_6-4(1).pdf
ศษ.2.6-4(2).pdf
สส.2.6-4(3).pdf
2_6-4(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
1.  ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดฝึกอบรมหลักสูตร การ

ท าวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทําวิจัยด้านการศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้น 

2.  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล ได้กําหนดกลไกสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษา
ทางไกลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ทางด้านการศึกษาทางไกล (ประเภทพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการศึกษา
ทางไกล) เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการ
สอนทางไกลและเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ได้มีโอกาสเริ่มต้นทําการวิจัยด้าน
การศึกษาทางไกลตามกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยตามความต้องการของสาขาวิชา เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน และทุนอุดหนุนการ
วิจัยด้านวิชาการ  

4. ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล ได้กําหนดให้มีแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนทางไกล และกําหนดไว้ในแผนหลักการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มี
การสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนทางไกล 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ํ ากว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

เนื่องจาก มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางไกล มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม โดยไม่มีการเข้าชั้นเรียนปกติ  

ดังนั้น การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับปริญญาตรี จึงใช้ผลการประเมินจาก 
"กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นการเสริมเติมเต็มให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  และได้มีโอกาสพบปะ
อาจารย์ผู้สอน โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ
ชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการสร้าง 
ความกระจ่างด้วยการตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษาเก่ียวกับปญัหาต่าง ๆ ในระบบ
การเรียนการสอนทางไกล 

โดยผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ในกจิกรรมประสบการณ์วชิาชีพ ระดับปริญญาตรี 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/2554 ซึ่งประกอบด้วยผลประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 
1.  ผลประเมินความคิดเห็นของวิทยากร โดยมีค่าเฉลี่ย  4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2.  ผลประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของคุณภาพการจัดบริการ 
    ให้แก่นักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับดี 
3.  ผลประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้และทักษะจากการอบรมประสบการณ์ 

วิชาชีพ โดยมีคา่เฉลี่ย  4.31 อยู่ในระดับมาก  
   โดยผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ในกจิกรรมประสบการณ์วชิาชีพ ระดับปริญญาตรี 
ภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก  

มสธ. / สว. 2.6-6 (1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการ
เรียนสอนและสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับปริญญาตร ี

มสธ. / สว. 2.6-6 (2) 
ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อประสทิธิภาพการสอน 
ของอาจารย์  

มสธ. / สว.2.6-6 (3) 
ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

มสธ. / สว.2.6-6 (4) 
ผลการประเมินความคิดเห็น 
ของนักศึกษาเก่ียวกับความรู้และ
ทักษะจากการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

2_6-6(1).xls
2_6-6(2).pdf
2_6-6(3).pdf
2_6-6(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ํ ากว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ต่อ) 

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ผลการ
ประเมินจาก “กิจกรรมปฏิสัมพันธ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนที่
เป็นทักษะพิสัย และเจตพิสัย เป็นการพบปะสนทนาโต้ตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบการสัมมนาเสริม ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสาร “แผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา” ผู้เรียน
ต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให้คะแนนการสัมมนาเสริมจาก
ผลงาน โดยจัดให้มีการสัมมนาเสริม ครั้งละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตาม
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจะนัดหมายกับผู้เรียนต่อไป 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
คุณภาพของสื่อที่ใช้ประกอบการสัมมนากิจกรรมสัมมนาเสริมทุกชุดวิชาของภาค
การศึกษาที่ 1/2554 ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 สําหรับในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.32) 

มสธ. / สบฑ. 2.6-6 (5) 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนนุที่ใช้
ประกอบการสัมมนา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาค1/2554 (ฉบบั
สมบูรณ์) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินฯ ได้แก่ สํานักวิชาการ และสํานัก
บัณฑิตศึกษา ได้นําผลการประเมินฯ จากนักศึกษาแจ้งไปยังสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อนําผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน  

มสธ. / สว. 2.6-7 (1) 
บันทึกแจ้งผลประเมินฯ ไปยัง
สาขาวชิา (ระดับปริญญาตรี) 

มสธ. / สบฑ. 2.6-7 (2) 
หนังสือแจ้งรายงานสรุปผลการ
ประเมินไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ระดับบณัฑิตศึกษา) 
 

 

2_6-6(5).pdf
2_6-7(1).pdf
2_6-7(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 (สกอ.)  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกํ าหนดการศึ กษาของ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดส่งแบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปยังผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทุก
ระดับการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 โดยใช้ธุรกิจตอบรับตั้งแต่เดือนมกราคม -
มีนาคม 2555 จํานวน 16,553 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 2,081 ฉบับ หรือคิด
เป็นร้อยละ 13.49 

สําหรับระดับปริญญาตรี มีผู้ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยฯ ใน 6 ด้าน จํานวน 1,964 ฉบับ พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือเท่ากับ 4.18 

มสธ. / สวพ. 2.7-1 (1) 
รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปี
การศึกษา 2553 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิ ตที่ พึ ง ป ระส งค์ ต า มคว าม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผลการดําเนินงานของ
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ

นําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และการประเมิน 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณา
การระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน 

มสธ. / สส. 2.7-2 (1)  
รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

มสธ. / สส. 2.7-2 (2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช เรื่อง ระบบและกลไกการ
พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร 

มสธ. / สส. 2.7-2 (3) 
ตัวอย่างหลักสูตรที่มีการปรับปรุง  
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/สส.2_7-2(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/สส.2_7-2(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/สส%202_7-2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  

1.  มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ดังนี ้
 1.1  มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจําสาขาวชิา ณ มสธ. นนทบุรี เพื่อให้

คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของแต่ละ
สาขาวชิา  

 1.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวัดทุกจังหวัด โดย
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในส่วนภูมิภาค เพื่อทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่อยู่ในส่วน
ภูมิภาค  

2. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 การให้บริการกระดานสนทนาบน Internet 

2.1.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปต้องสมัครสมาชิก ซึ่งจะ
ได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่น เพื่อใช้ ในการ Login เข้าสู่ระบบ 
ได้แก ่
1) กระดานสนทนาสาขาวชิา  เปน็กระดานสนทนาทางดา้นวชิาการ

และด้านการเรียนการสอนของสาขาวชิา  
2) กระดานสนทนาหน่วยงาน เป็นกระดานสนทนาดา้นการเรียนการ

สอน โดยนักแนะแนวฝ่ายแนะแนวการศึกษา สาํนักบริการ
การศึกษา ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งข้อมูล
โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการฝึกอบรมของสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3) กระดานสนทนาทั่วไป เป็นกระดานสนทนาสําหรับนักศึกษาใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียนทั้งระดบัปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตอ้งระบุรายละเอียดส่วนตัวก่อนการตั้ง
คําถามใหม่ทุกคร้ัง  ซึ่งเป็นกระดานสนทนาสําหรับให้นักศึกษา
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียน และเร่ืองทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
1)  กระดานสนทนาของศูนยส์ารสนเทศ  
2)  กระดานสนทนาของสาํนักทะเบยีนและวัดผล   
3)  กระดานสนทนาของสาํนักบัณฑติศึกษา 

2.2 สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีระบบ Microsoft Live @ edu ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้ระบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
2.2.1 ระบบอีเมล์ outlook live สามารถเก็บอีเมล์ได้ 10 GB พร้อมทั้งระบบ

ปฏิทินนัดหมาย (Calendar)  
2.2.2 ใช้โปรแกรม Microsoft Office Application บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Windows Live Skydrive โดยเก็บข้อมูลได้ถึง 

25 GB 
2.2.4 สามารถติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ด้วย

ระบบ Outlook live Instant Messaging 
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3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

2.3 บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้นักศึกษาที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัย 
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อเข้าถึงสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้และ
รหัสผ่านจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ ดังนี ้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จึงมีการ

จัดสรรงบประมาณใหก้ับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล กล่าวคือ  
3.1 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและบริการนักศึกษา จะจัดสรร

งบประมาณไว้ที่สํานักบริการการศึกษา 
3.2 งบประมาณที่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อหลัก จะตั้ง

งบประมาณไว้ที่สํานักพิมพ์ สําหรับสื่อเสริม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วิดี โอ  
e-learning, Web Casting, CAI จะจัดสรรงบประมาณรวมไว้ที่ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

3.3 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษา และงานจัดสอบ 
จะจัดสรรงบประมาณไว้ที่สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
มสธ. / กผ. 2.7-3 (1) 

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
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3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3.4 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์  จะจัดสรร
งบประมาณไว้ที่สํานักวิชาการ 

3.5 งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  โดยหากเกี่ยวข้องกับวัสดุ 
ครุภัณฑ์จะจัดสรรงบประมาณไว้ที่ กองพัสดุ หากเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จะ
จัดสรรงบประมาณรวมไว้ที่สํานักคอมพิวเตอร์ 

3.6 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในของแต่ละสาขาวิชา เช่น ค่า
เบี้ยประชุมกรรมการต่างๆ  ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จะจัดสรร
งบประมาณไว้ที่สาขาวิชา 

 
 

4.  มีระบบและกลไกการส่ งเสริมให้
นั กศึ กษ า ระดั บปริญญาตรี แล ะ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

4.1 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 
กันยายนของทุกปี โดยมีการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย และนิทรรศการทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพิ่มทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า รวมทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2554 
เป็นปีที่ครบรอบ 33 ปี มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ 
“การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2554 
มีกิจกรรมทั้งหมด 19 กิจกรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้งบประมาณ 
จํานวน 1,871,935 บาท จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 
2,098,759 บาท 

มสธ. / สว. 2.7-4 (1) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยครบรอบ 33 ปี 
 
 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-4(1).pdf
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4.  มีระบบและกลไกการส่ งเสริมให้

นั กศึ กษ า ระดั บปริญญาตรี แล ะ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่า ง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ต่อ) 

4.2 มีการสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน 76 ทุน  8 สาขาวิชาดังนี้ 

 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  จํานวน 10 ทุน 
 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  จํานวน 54 ทุน 
 3) สาขาวิชานิติศาสตร์  จํานวน 1 ทุน 
 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จํานวน 1 ทุน 
 5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  จํานวน 3 ทุน 
 6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จํานวน 1 ทุน 
 7) สาขาวิชารัฐศาสตร์   จํานวน 4 ทุน 
 8) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรฯ จํานวน 2 ทุน 
4.3 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (The National 
Graduate Research Conference) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า "Grad 
Research" ของทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) 
และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เห็นชอบให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2554 มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จํานวน 4 คร้ัง  มีนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยฯ 
จํานวน 11 คน ดังนี้ 

       - มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554   
   นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยฯ  จํานวน 1 คน  

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (2) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (3) 
โปส เตอร์ประชาสั มพันธ์ การ ให้
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ 

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (4)  
เกียรติบัตรของผู้นําเสนอผลงานวิจัย 

 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-4(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-4(3).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-4(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีระบบและกลไกการส่ งเสริมให้

นั กศึ กษ า ระดั บปริญญาตรี แล ะ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ต่อ) 

       - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 -7   
   ตุลาคม 2554  นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยฯ  จํานวน 7 คน 

       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเมื่อวันที่     
   23-24 ธันวาคม 2554 นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยฯ จํานวน 
   3 คน 

4.4   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้มีการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  โดยมีนักศึกษา มสธ. เข้า
ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยฯ จํานวน 53 ราย 

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (5) 
โ ป ส เ ต อ ร์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัด
ประชุ ม เสนอผลง าน วิ จั ย ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2554   
 

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

มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่เป็นประจําทุกปี 

2. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพก่อนการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการกําหนดให้มีการ
บรรยาย หรืออบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา 
ซึ่งจะสําเร็จการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (1) 
ตารางการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึกษาและภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 
ในการจัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 

มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (2) 
ตัวอย่างตารางกําหนดการจัดกิจกรรม
อ บ ร ม เ ข้ ม เ ส ริ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
มหาบัณฑิต 

มสธ. / สว. 2.7-5 (3) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การได้ รับความรู้ และทักษะด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม การอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ
ปริญญาตรี 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-4(5).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-5(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-5(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_2_7/2_7-5(3).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.)  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

มหาวิทยาลัย โดยสํานักบริการการศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
1.  เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา 
2. มีความรับผิดชอบ มีวินยัต่อตนเอง พึ่งตนเอง 
3. มีความมุ่งมั่น ขยนัหม่ันเพียรในการเรียน ด้วยความอดทน 
4. มีการวางแผน ปฏิบตัิตามแผน ติดตาม ประเมนิผล และพฒันาการเรียนด้วย

ตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
5. มีการเสียสละประโยชนส์่วนตน เพื่อประโยชนส์่วนรวม 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤตปิฏิบัติตนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
7. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด 

มสธ. / สบศ. 2.8-1 (1) 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง 
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2_8-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม

ด้ านคุณธรรมจริ ย ธ รรมสํ าหรั บ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน  

มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

1. ทําหนังสือเวียนแจง้ไปยังคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัย และ คณาจารยป์ระจํา
สาขาวชิา 12 สาขาวิชา และชมรมนักศึกษา 77 จังหวัด 

2. เผยแพร่แก่นักศึกษา โดยลงรายละเอียดในเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2554 

3. เผยแพร่โดยติดโปสเตอร์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (1) 
เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2554  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (2) 
โปสเตอร์คณุธรรมจริยธรรม 

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (3) 
บันทึกที่ ศธ 0522.04 (02) / ว 296 
และ 305 ลว. 10 เมษายน 2555 เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติ ก รรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน  

1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม “การสัมมนาผู้นํานักศึกษา” ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 
2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นําชมรมนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา 
ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําความรู้และทักษะดังกล่าวมาใช้ใน
การบริหารงานชมรมและในชีวิตประจําวัน โดยมีการกําหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
1)  มีผู้แทนชมรมนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึอพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
3) ผู้แทนชมรมนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

มสธ. มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
2. มีการกําหนดหัวข้อบรรยายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (2-3) ให้กับนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 17, 24 และ 30 มิถุนายน 2555 

 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (1) 
โครงการสัมมนาผู้นาํชมรมนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (2) 
ตารางการจัดโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล (2-3)  

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (3) 
ตัวอย่างเนื้อหาการบรรยายโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดว้ย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  
(2-3) 

2_8-2(1).pdf
2_8-2(2).pdf
2_8-2(3).pdf
2_8-3(1).doc
2_8-3(2).pdf
2_8-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีก ารประ เมิ นผล โครงกา รหรื อ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  

มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา  
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการสัมมนา  
1)  มีผู้แทนชมรมนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วม 152 คน จาก 154 คน (จังหวัดละ 2 

คน จาก 77 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 98.70 นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา
เพิ่มเติมอีก จํานวน 322 คน 

2) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึอพอใจในด้านเนื้อหาและเอกสารประกอบ ด้านวิทยากร 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการจัดการในกิจกรรมคร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ 78.65 

3) ผู้แทนชมรมนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา มสธ. 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10 

มสธ. / สบศ. 2.8-4 (1) 
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการสัมมนาผู้นาํชมรมนักศึกษา 

มสธ. / สบศ. 2.8-4 (2) 
รายงานสรุปโครงการสัมมนาผูน้าํ
ชมรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2555 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

- - 

 

2_8-4(1).doc
2_8-4(2).ppt
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 

 4.00 
ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สมศ.1)  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาไดร้ับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ ตามหนังสอื สมศ. ที่ มศ 0002/(ว)786 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สมศ.2)  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑติ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
คะแนนจากการประเมินบัณฑติ 

คะแนนการประเมิน 

2,048 4.19 4.19 คะแนน 

รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 2.2 (สมศ.2) คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  4.00 คะแนน 

 4.19 
ผลการดําเนนิงาน 4.19 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/KPI_2_7/2_7-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/KPI_2_7/2_7-1(1).pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สมศ.3)  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2554  (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการยกเว้น ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ เน่ืองจากยงัไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สมศ.4)  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2554  (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการยกเว้น ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ เน่ืองจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 (สมศ.14)  การพัฒนาคณาจารย ์
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
ผลรวมถ่วง

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

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

 
จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

อาจารย์ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

18 76 
 76 

= 4.22 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / ศปศ. 2.14 (สมศ.14)  ผลการพัฒนาคณาจารย ์

 

ผลการประเมิน : 
ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  ดัชนี 4.80 
X 3.52 

ผลการดําเนนิงาน ดัชนี 4.22 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชช้ีวติแก่
นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

สํานักบริการการศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2554 
โดยจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2554  มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ จํานวน 6,752 คน และสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 มี
นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ  จํานวน 985 คนรวมทั้งสิ้น 7,736 คน  เป็นการ
จัดบริการโดยจัดส่งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และการแนะแนวการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2. สํานักบริการการศึกษาจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการเพื่อใช้บริการแก่นักศึกษา
พิการ ในการให้คําปรึกษาวางแผนการศึกษา บริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก 
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ โดยจัดให้มีกิจกรรมและบริการ
สําหรับนักศึกษาพิการ ได้แก่ การจัดทําสื่อเอกสารเสียงเดซีสําหรับนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น การให้คําปรึกษานักศึกษาพิการ การจัดโครงการอบรมการใช้งาน
เครื่องอ่านและจัดทําหนังสือเดซี(PTR2) สําหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพื่อขยายบริการสําหรับนักศึกษาพิการในระดับภูมิภาค 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1) 
เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  การ  ก า 2554 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2) 
คู่มือการเรียนด้วยตนเองในระบบ 
การศึกษาทางไกลของนักศึกษา มสธ. 
(ระดับปริญญาตรี 2554) 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (3) 
แบบประเมนิผลการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (4) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
es/OesPage/Guide/DSS_Center/i
ndex.html 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(1).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(2).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(3)%20.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/DSS_Center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/DSS_Center/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/DSS_Center/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช้ีวติแก่
นักศึกษา (ต่อ) 

3.  กระดานสนทนา 
 - สํานักบริการการศึกษามีกระดานสนทนาให้นักศึกษาสามารถเข้ามาคุยกับ 

    นักแนะแนวการศึกษาของ มสธ. ใน website มสธ. 
    -   สาขาวชิารัฐศาสตร์มีกระดานสนทนาให้นักศึกษาสามารถถามและมีคณาจารย์  
        และเจ้าหน้าที่ตอบให้กับนักศึกษา 
    -   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระดานสนทนาให้นักศึกษาถาม 
        คณาจารย์และมีคณาจารย์และเจ้าหนา้ที่ตอบคําถามให้กับนักศึกษา 
    -   สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีกระดานสนทนาให้กับนักศึกษาถาม 
        และมีคณาจารย์ตอบให้กับนักศึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (5) 
http://www.stou.ac.th/forum/displ
ay_forum_topics.asp?ForumID=20 

มสธ. / รศ 3.1-1 (6)  
กระดานสนทนาสาขาวชิารัฐศาสตร์ 

มสธ. / วท 3.1-1 (7)  
กระดานสนทนาสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มสธ. / สส. 3.1-1 (8)  
กระดานสนทนาสาขาวชิาส่งเสรมิ
การเกษตรและสหกรณ์ 

 4.  บริการแนะแนวการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. โดยมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพประจําศูนย์วทิย
พัฒนา ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศที่จะให้บริการแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการแนะ
แนวด้วยตนเองและผ่านทางโทรศัพท์ 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (9) 
เอกสารการจดบันทึกการให้
คําปรึกษาของศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.
นครนายก 

 

http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(6).pdf
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=13
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(7).pdf
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(8).pdf
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=14
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=14
หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(9).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช้ีวติแก่
นักศึกษา (ต่อ) 

5.   กิจกรรมติดตามการเรียนและให้คําปรึกษา 
  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา มีกิจกรรมติดตามการเรียนและ

ให้คําปรึกษาที่เรียกว่า โครงการติดตามการเรียนและให้คําปรึกษาเป็นโครงการที่
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
สูง โดยนักศึกษาในโครงการแต่ละคนจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพทํา
หน้าที่ให้คําปรึกษาประจําตัวคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา
ระหว่างเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นตัวแทนประสานงาน 

     อื่น ๆ ในนามมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนนุการให้บริการ ได้แก่ 
โทรศัพท์ จดหมาย e-mail และ Web Board เป็นตน้ 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (10)  
ตัวอย่างตารางเวรนักแนะแนว
การศึกษาของ มสธ.(พ.ย.-ธ.ค.54) 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผา่นช่องทางตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
1.  ข้อมูลข่าวสาร ผา่น Web Site http://www.stou.ac.th  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษาซึ่งตอบสนองความต้องการต่อนักศึกษา 
2. ให้บริการข่าวสารด้านการค้นควา้ทางวิชาการผ่าน Web Site ของสํานักบรรณ

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

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

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

มสธ. 3.1-2 (1)  
                               
                     
มสธ. / สบ. 3.1-2 (2) 
http://library.stou.ac.th 
มสธ. 3.1-2 (3)  
    http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบศ. 3.1-2 (4)  
http://www.stou.ac.th/Offices/Oe
s/OesPage/Guide/g_fund/index.h
tml 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%201/3_1-1(10).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/index.html
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา (ต่อ) 
5. ให้บริการข่าวสารด้านเงินทนุสนบัสนนุการทาํวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 
      http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp 
 
6. ให้บริการข่าวสารเก่ียวกับนักศึกษา โดยสาํนักทะเบียนและวัดผลผา่น sms 

http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp 
 
 
7.  ให้บริการข้อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แก่นักศึกษาปัจจบุัน ที่สนใจในการศึกษาชดุ

วิชาตา่งๆและสามารถนาํมาเทียบโอนได้ในอนาคต 
 

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

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

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

 8.  ให้บริการข่าว มสธ.ประจําทุก 3 เดือนต่อ 1 ฉบับกับนักศึกษาทกุคน 
9. มีศูนย์สารสนเทศ (call center)ของ มสธ.ในการให้บริการตอบคําถาม 
10. มี Web board ในการเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง

ในระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา 
11. มีบริการข้อมูลผ่าน Webcasting เช่น ข้อมูลของสาขาวิชา สํานักบัณฑิตศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สาํนกัทะเบียนและวัดผล และสํานักบริการการศึกษา  
12. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง มีการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษา เชน่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จัดทาํจดหมายข่าว แผน่
พับแนะแนวการศึกษาทางไกล และแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการที่เก่ียวกับ
นักศึกษา เป็นตน้ 

มสธ. / กก. 3.1-2 (8)     
 ข่าว มสธ. 

มสธ. / ศสท. 3.1-2 (9)      
การใหบ้ริการผ่าน (Call Center) 

มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.1-2 (10)      
ตัวอย่างจดหมายข่าว แผน่พบัฯ  
ศูนย์วทิยพฒันา มสธ.ยะลา 

มสธ. / ร . 3.1-2(11) 
      ารา       st    สา า   าร   าส ร  

 ร   า   2554 
 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
หลักฐาน3.1ปี54/level%202/3_1-2(8).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%202/3_1-2(9).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%202/3_1-2(10).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%202/3_1-2(11).pdf
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3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชพี
แก่นักศึกษา  

1. สํานักบริการการศึกษามีการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสําหรับชุดวชิาที่ต้องฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มี 27 ชุดวิชา 
ผู้เข้าอบรม จํานวน 2,500 คน      
- สา า   าพยา าล าส ร   
  1.     ก  กรรม พ   พ   า ร ส การ   า    าการ  ล    า  พ ก   ก  ก า 
  2.   คร การ ร ก      กรรม า การพยา าล  การ  รม   ม   ร   า ร  

      า 51304 
2.  คร การ      การ  ก า าค ฤ          า   ม การ  ก าค        

มสธ. / สว. 3.1-3 (1) 
ตารางการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะแก่
นักศึกษาระดบัปริญญาตรสีําหรับชุด
วิชาที่ต้องฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบัต ิ

มสธ. / สบศ. 3.1-3 (2) 
รายล    ย การ    คร การ ร ก   
    กรรม า การพยา าล 

 

4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลยัจัดบริการข้อมูลข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับบัณฑิต 
ดังนี ้
1.  ให้บริการข่าวสารด้านการค้นควา้ทางวิชาการผ่าน Web Site ของสํานักบรรณ

สารสนเทศ http://library.stou.ac.th 
2.  ให้บริการข่าวสารด้านการค้นควา้ทางวิชาการผ่าน Web Site 

http://www.stou.ac.th 
3.  ให้บริการข่าวสารด้านแหล่งทนุการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
4. ให้บริการข่าวสารด้านเงินทนุสนบัสนนุการทาํวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา

http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/ 
5.  สํานักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการข้อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แก่นักศึกษาปัจจบุัน 

ที่สนใจในการศึกษาชุดวชิาตา่งๆและสามารถนาํมาเทียบโอนได้ในอนาคต 
6. ให้บริการข่าวสารบัณฑิตอาสาผา่น

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

มสธ. / สบ. 3.1-4 (1)  
http://library.stou.ac.th 
มสธ. 3.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3)  
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbts
ite/ 
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4)  
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/Oe
sPage/Guide/page_2/suk4.html 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%203/3_1-3(1).pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%203/3_1-3(2).pdf
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html


91 
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5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี ้
1. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษาได้จัดทาํโครงการบัณฑิตอาสาโดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการศึกษาทางไกล  มีความรู้เรื่องเทคนิค
การให้คําปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพแก่บณัฑิตและเป็นเครือข่ายของ มสธ.  

2.  มีการจัดทํา web site เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์
เก่าและคณาจารย์ เช่น ศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาของ
สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ซึ่งเปน็
กิจกรรมร่วมระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษยป์ัจจุบนัได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่การ
จัดเตรียมจนถึงการดําเนนิการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4.  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ โครงการสนทนาทาง
วิชาการสาํหรับบัณฑิตพยาบาล โครงการการสร้างศักยภาพผู้นาํพยาบาลเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 โครงการประชุมทางวิชาการ International Hospital 
Acceditation : A (4,5,6) 

มสธ. /สบศ.3.1-5 (1)  
ตัวอย่างโครงการบณัฑิตอาสา 

มสธ. / สบศ. 3.1-5 (2) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
es/OesPage/Guide/page_2/suk4
.html 

มสธ. / สส. 3.1-5 (3) 
http://www.agkmstou.com/200
8/index.php 

มสธ. / วส. 3.1-5 (4) 
    ก  กรรม า พ ธ     คร  พ ย      ย 
      ร   า   2554 
มสธ. / พ . 3.1-5 (5) 

โครงการการสรา้งศักยภาพผู้นาํพยาบาล
เพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที ่3 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%205/3_1-5(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/หลักฐาน3.1ปี54/level%205/3_1-5(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/หลักฐาน3.1ปี54/level%205/3_1-5(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอา้งอิง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

    มหาวิทยาลยัมีการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาพรวม ในระดับมาก

ขึ้นไป ร้อยละ 93.5  ล   า         ร  ยล   0.2 
 

2.  มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด และ    P-
library ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการสํารวจพบว่านักศึกษามีความ   พึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน x = 4.34 (ห้องสมุด) และ 4.26 (e-
library)  ตามลําดับ จากลําดับคะแนนเต็ม 5 (มีการประเมินด้านทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศการบริการ สถานที่  และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หลักการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

3.  มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิชาการได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของคุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  2) ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา  3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น   4) 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร และ 5) การบริการ
ของเจ้าหน้าที่ โดยได้สอบถามจากนักศึกษาที่มาเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/554  ซึ่งจากรายงานผลการประเมิน 
นักศึกษามีความเห็นว่าการให้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน   = 3.93  จากคะแนนเต็ม 5 

4. ม การ ร  ม   ลการร   ร การ   ม ล   า สาร  ล        า (Call Center) 
  ย   ย สารส      าพร ม  ล  ย 4.23  ( ากการราย า ร     -performance  
ร   12             ย สารส    )   

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1) 
รายงานสรุปกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึ กษา ใหม่  ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2554 

มสธ. / สบ. 3.1-6 (2) 
รายงานการส าร  ค ามพ  พ       
  ก  ก า   ม    การ    ร การ    สม   
 ล  e-library ส                 

                      

 
มสธ. / สว. 3.1-6 (3)  

สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
มสธ. / ศท. 3.1-6 (4) 
การประเมินผลการรับบริการข้อมลู ขา่วสาร 
และตอบปญัหา (Call Center) 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%206/3_1-6(1)%20.pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%206/3_1-6(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/หลักฐาน3.1ปี54/level%206/3_1-6(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/QA54/หลักฐาน3.1ปี54/level%206/3_1-6(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอา้งอิง 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ต้องการของนักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการบริการมาพัฒนาการจดับริการการศึกษา
โดยปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองต่างๆ 
1.  บริการแนะแนวและให้คําปรึกษา มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิงาน 
     1.1  รูปแบบการจัดการปฐมนิเทศที่ให้มีการทํากิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ

ม พ        มา   ค ามร   ล  ร ส การ    การ ร ย  
     1.2  จัดให้มีบุคลากรบริการใหค้ําปรึกษาและตอบคาํถามนักศึกษา  า กร  า ส   า 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (1) 
กําหนดการปฐมนิเทศ 

มสธ. /สบศ. 3.1-7 (2)  
    รายงานการประชุมการปรับปรุงหน้า

กระดานสนทนา     
 

 2. สํานักบรรณสารสนเทศมีการนําผลการสาํรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของนักศึกษามาปรับปรงุ        
2.1    า  ร พยากรสารส     
      การ  กร   า    ม ล   ล ก ร   กส  ล  า    ม ล    ส     ล ก ร   กส  
 พ  ม   ม  พ       ร การ พ ย พ    การ ร ย  / การส   / การ    ย     ก  
 า    ม ล Gale Cengage Learning, Cambridge Books Online, ebrary 
eBooks  ล  CINAHL Plus with Full Text 
2.2   า การ   า    ร พยากรสารส     

ม การ     าการค   า    ม ล าก าย  กม า   ยาล ย  า ร    VPN 
 ล      าค า     าการค   า    ม ล       สม   าก าย  กม า   ยาล ย   
ร       กสาร ล   ย พร               สม   

มสธ. / สบ. 3.1-7 (3) 
http://library.stou.ac.th/ 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%207/3.1-7(1)%20กำหนดการปฐมนิเทศ%2054.pdf
หลักฐาน3.1ปี54/level%207/3_1-7(2).pdf
http://library.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ต้องการของนักศึกษา (ต่อ) 

2.3    า  ร การ    สม   
              าก    สม  ย   ม ม   ย าย ยาย  ลาการ     –        สม        
รา การ        ร  าส มพ  ธ  พ  ม   ม      ร   ร การสามาร     ร การ     า        
       สม      ม   า        มา    ร การ   ย            ร การ   ค า าม 
 ล การค  ค  า  า  า             สม      มล          
2.4    า ส า     ล ส     า  ยค ามส   ก 
              าก     าก    า พ        ม สามาร  ยาย       ม การ ร    ม       าย   
    สม     ม ค าม  าส       ยการ พ  ม  ร   ส  ส    ส           าส    ร     
     1  ล  ก        สม  ม ค าม   สม ยมาก     

3.  สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้แจ้งผลการวิเคราะห์ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการด้านสถานที่จัด
อบรม ดังนี้ 
1. ระบบเครื่องปรับอากาศโดยรวมใช้งานไดไ้ม่เต็มที่ อากาศร้อน 
2. ควรเพิ่มโคมไฟที่โต๊ะอา่นหนังสอื และจุดปลั๊กไฟในห้องพัก 
3. เพิ่มช่วงเวลาการทาํความสะอาดห้องน้ํารวมให้มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4 รอบ

เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในช่วงที่มผีูใ้ช้บริการจํานวนมาก 
4.  ให้เจ้าหน้าที่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นบริเวณหน้าห้องน้ํารวมเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น 

ตามรอบการทําความสะอาดของห้องน้ํา 
5.  ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ 

มสธ. / สว. 3.1-7 (4)  
ตัวอย่างบนัทึกแจ้งผลประเมิน 
พร้อมผลประเมินการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัยไปยงัหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
 

 

หลักฐาน3.1ปี54/level%207/3_1-7(4).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการประเมิน 

ปี         2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



96 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 (สกอ.)  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา**  
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่ ง เสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด้านความรู้ 
 - ด้านทักษะทาปัญญา 
 -  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 -  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ดังนี ้
1. มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2540  และ

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 20/2553 วันที่ 
14 ตุลาคม 2553 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของชมรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นใหม่ ให้การจัดกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์  ร่างกาย 
คุณธรรม จริยธรรม การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพและทักษะการใช้เทคโลยี
โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้จัดสรรงบประมาณผ่านแผนงาน
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปี เป็นเงิน 2,758,900 บาท 
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมกิจการบุคลากร บัณฑิต และ
นักศึกษา มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 2,508,000 บาท 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) 
ประกาศ มสธ. เร่ือง การดําเนิน
กิจกรรมชมรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (2) 
รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยเงนิ
รายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (3) 
งบประมาณรายจา่ยเงินกองทนุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

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

 
 

3_2-1(1).pdf
3_2-1(2).pdf
3_2-1(3).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/stclub/dowlond/รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา%203%20มิ.ย.52.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่ส่ ง เสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
(ต่อ) 

3.  มีการจัดสัมมนาผู้บริหารชมรมนักศึกษาเป็นประจําทุกปี เพื่อแจ้งนโยบายและ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4.  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจาํจังหวัดทุกจังหวัด ประมาณ 
300 คน ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (5) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มสธ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ 
  การ  ก า 2554 

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

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
ให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพื่อเป็นพลังสําคัญ
ในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ งนําระบบ หรือกระบวนการ
ประกันคุณภาพไปปรับใช้ในทุกกิจกรรม / โครงการของนักศึกษา  

 

มสธ. / ศวน.มสธ.นศ 3.2-2 (1) 
กําหนดการ / โครงการสง่เสริมทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้นํา
นักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนบน ครั้งที่ 1 

มสธ. / ศวน.มสธ.นศ 3.2-2 (2) 
เอกสารประกอบการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

มสธ. / ศวน.มสธ.นศ 3.2-2 (3) 
รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 

level%201/3_2-1(5).pdf
level%202/3_2-2(1).pdf
level%202/3_2-2(2).pdf
level%202/3_2-2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกล่าว ซึ่ง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาและความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยการนํานักศึกษา มสธ.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (ผู้นํานักศึกษาจากสถาบันแกน
นํา ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดโครงการฯ ทั้งนี้ จาก
การประชุมหารือร่วมกัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราชและวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีข้อสรุปให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ )และผู้นํานักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนอีก 22 สถาบัน  จัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งนําระบบหรือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในทุกกิจกรรม / โครงการของนักศึกษา 

มสธ. / ศวน.มสธ.นศ 3.2-2 (4) 
ภาพกิจกรรม 

 

level%202/3_2-2(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้

ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมต่อไปนี้  

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

 - กิ จกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ ม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล้อม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 

 - กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะแล ะ
 วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัจัดให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยนักศึกษา  ซึ่งมีอาจารย์ทีป่รึกษาให้คําแนะนํา
แก่ชมรมนักศึกษาในการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
ระดับปรญิญาตรี สนับสนนุให้จัดกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์  มหาวิทยาลยัส่งเสริม

ให้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกเชิง
วิชาการ อาท ิ
 -โครงการสัมมนาวชิาการเร่ือง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสําเร็จและสร้าง

เครือข่ายนักศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2555 ณ  ร  ร ย   ามา ย พา     ก ล 
  า ล าก   า  . ม           กร     

-โครงการส่งเสริมความสาํเร็จทางการศึกษา(พี่ช่วยน้อง) วันที ่ 27-28 สิงหาคม 
2554 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและกาสรศึกษาตามอัธยาศยั จ.นครราชสีมา 

2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
กลางแจ้งและในร่ม ตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาทางด้าน
กีฬา เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคี โดยจัดให้
มีการแข่งขัน หรือส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
อาทิ 
- โครงการสัมมนา-กีฬา มสธ.14จังหวัดภาคใต้(ครั้งที่9) วันที่ 18-20 พฤษภาคม 
2555 ณ ศูนย์กีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

มสธ. / ศวน. มสธ.   . 3.2-3 (1) 
-  คร การ  “ ร ย  มสธ. ย า  ร    

 ร ส ค ามส า ร   ล สร า  คร    าย
  ก  ก า        2  มกราคม 2555 

มสธ. / ศวน. มสธ.   . 3.2-3 (2) 
-  าพก  กรรม คร การส่งเสริม

ความสําเร็จทางการศึกษา(พี่ช่วย
น้อง) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 

มสธ. / ศวน. มสธ. ยะลา 3.2-3 (3) 
- โครงการสัมมนา-กีฬา มสธ.14

จังหวัดภาคใต้(ครั้งที่9) วันที่ 18-20 
พฤษภาคม 2555 

 

 

level%203/3_2-3(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้

ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมต่อไปนี้  

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

 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล้อม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 

 - กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะแล ะ
 วัฒนธรรม 

         (     

3.  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสนับสนนุให้
มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อมของชมุชน เพื่อฝึกให้
นักศึกษารู้จักช่วยเหลือสังคม มคีวามเสียสละ รู้จักทํางานเปน็หมู่คณะ และ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ อาทิ 
- โครงการรักษ์โลก ร่วมปลูกปา่ ค่ายอาสา มสธ. กา     ร         17 – 18  

ก  ยาย   2554  ณ ชุมชนบา้นหลุมหิน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
-  คร การ   ร ก  พ  ธ    า   ล   พ พ ธ     ธรรม า     ยา กา  ล    ล  ย 

 .ส       ล  ร         26 – 27 พฤ  าคม 2555 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

-   โครงการ       ธรรม สร มสร า ค  ธรรม     ก  ก า   คลากร  ล  ร  า   
 พ   การ  า            ย   ย            . มสธ.       ร         20 ส   าคม  2554 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ก  กรรมส  สา  า    มา    า       า    ธา  )  ม          7 ม  าคม  2555   

   พร ม าธา   รม า   าร         คร ร ธรรมรา   
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ มีการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา ได้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัย  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดทํารายงาน การสอบ และได้มี
การเชิญรุ่นพี่มาให้คําแนะนําวิธีการศึกษาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพบกับรุ่นพี่เพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน 

 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ.3.2-3 (4) 
- โครงการรักษ์โลก ร่วมปลูกปา่ ค่าย

อาสา มสธ. กา     ร         17 – 
18  ก  ยาย   2554   

มสธ. / ศวน. มสธ.   . 3.2-3 (5) 
-  คร การ   ร ก  พ  ธ    า   ล   

พ พ ธ     ธรรม า     ยา กา  ล 
   ล  ย  .ส       ล  ร         26 
– 27 พฤ  าคม 2555 

มสธ. / ศวน. มสธ. จบ. 3.2-3 (6) 
- โครงการ       ธรรม สร มสร า  

ค  ธรรม     ก  ก า   คลากร 
 ล  ร  า    พ   การ  า          
   ย   ย            . มสธ.       ร  
       20 ส   าคม  2554 

มสธ. / ศวน. มสธ. นศ. 3.2-3 (7) 
- ก  กรรมส  สา  า    มา    า 

(     า    ธา  )  ม          7 ม  าคม  
2555 

มสธ. / สส. 3.2-3 (8) 
ตัวอย่างหนงัสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

 
 

level%203/3_2-3(4).pdf
level%203/3_2-3(5).pdf
level%203/3_2-3(6).pdf
level%203/3_2-3(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. (ต่อ) 2.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและ

สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เป็นประจาํประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (9) 
ตารางการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึกษาและภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 
ในการจัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 

4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครื อข่ ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน  

รายละเอียดดังผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 มสธ. / ศวน. มสธ. นศ. 3.2-4 (1) 
 โครงการส่งเสริมทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษา ผูน้ํานักศึกษา 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
คร้ังที่ 1 

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

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
2.  กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ e-Performance รอบ 6, 9 

และ 12 เดือน 
 

มสธ. / ศวน. มสธ.   . 3.2-5 (1) 
 แบบประเมนิกิจกรรมด้านการพฒันา

นักศึกษา ของศวน.มสธ.
นครศรีธรรมราช 

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

 

level%203/3_2-3(9).pdf
level%204/3_2-4(1).pdf
level%205/3_2-5(1).pdf
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  

 มีการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการเสนอผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไป  า   

1.    ย    ยพ   า มสธ.  คร ร ธรรมรา        ม  คร การ ร   ม     
       การ     า มรม  ก  ก า มสธ.  ร   า   2555   ยม       ร ส ค  
       ล      า           า      า มรม  ก  ก า  า    า  /        ล  
ร   รา     า ล  า   กการ  า า  มรม  ร ม     ลก  ล  ย  ล  
 ร  ม  ค ามส า ร     การ   ก  กรรมพ   า  ก  ก า 

2.   ายก  การ  ก  ก า ส า  ก ร การการ  ก า    ส มม า     า มรม  ก  ก า 
     ร            1 – 3 ม    าย   2555          าราย า สร   ลการ    
ส มม า     า มรม  ก  ก า     ร       ยม การ ร   มกล  มย  ย า ารย  

      ร ก า ร   า มรม  ก  ก า  ล า  การ   ย   ล      า มรม  ก  ก า  พ    
1. พ  าร า   ก  กรรม มรม  ก  ก า    2556 
2. การ   าร  มก  กรรม    า ารย     ร ก า 
3.     า   สรรค –     ส       การพ   าก  กรรม  ก  ก า 
4. การ     ร ยมการ  า ส  ก  กรรม    ร ส ค ามส า ร   

มสธ. / ศวน. มสธ.นศ. 3.2-6 (1) 
โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ 
ผู้นําชมรมนักศึกษา มสธ. ประจาํปี 
2555 

มสธ. / ศวน. มสธ.นศ. 3.2-6 (2) 
แบบรายงานการประเมินแผนและจัด
โครงการ / กิจกรรมชมรมนักศึกษา / 
ชมรมบัณฑิต มสธ. ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

มสธ. / สบศ. 3.2-6 (3)  
- ราย า สร  ส มม า     า มรม 

  ก  ก า    2555        1 – 3 
ม    าย  2555 

 
 
 

 

level%206/3_2-6(1).pdf
level%206/3_2-6(2).pdf
level%206/3_2-6(3).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
ผลการประเมิน 

ปี         2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 6 ข้อ 

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

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนดา้นการวิจัยของสถาบนั 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไว้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์และประสบความสําเร็จ จึงมีกลไกที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
     1) มีแผนหลักการวิจัย ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะ 5 ปี 
 
 
 
     2) มีการจัดทําแผนงบประมาณการวิจัยในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554  
         และแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 
 
 
     3) มีคณะกรรมการวิจัยดูแลนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
         และมีคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ดูแลด้านคุณภาพการวิจัย 
 

 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1) 

เอกสาร “แผนหลักการวิจัย ฉบับที่ 5 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2552 – 2556” 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) 
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2554 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 

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

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

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

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

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนดา้นการวิจัยของสถาบนั 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

    (ต่อ) 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจัย 
และได้ดาํเนินการตามระบบ ดงันี้ 
    Input  
    - นักวิจัย มีประสบการณ์และศักยภาพในการทาํวิจัย เป็นทีย่อมรับและได้รับการ 
      พัฒนาทักษะ 
    - มีงบประมาณสนับสนนุการวิจัยหลากหลายแหล่งทนุ ซึ่งตอบสนองความ 
      ต้องการงานวิจยัของมหาวิทยาลัยและนักวิจยั  
   
     Process  
     - มีระบบการส่งเสริมการวิจัย 
       1) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับทุน และการพัฒนาศักยภาพ 
           ทางการวิจัยของนักวิจยัเป็นระยะๆ  
 
 
 
       2) มีการประชาสัมพนัธ์ชีแ้จงการให้ทุนในหลายช่องทาง  
        
      - มีระบบการรับข้อเสนอการวิจัย 
        1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
        2) มีระบบ e-Research Management ให้บริการผู้วิจัยในการติดตามผล 
            การดําเนินงานและเปน็สารสนเทศโครงการวิจัยสําหรับผู้บริหาร                  

 
 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (5)  
    อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (6) 

สรุปผลการจัดประชุมชี้แจง 
แนวทางการให้เงินอุดหนุนการวจิัย  
การเผยแพร่และใช้ประโยชน ์
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (7) 
    ข่าววิจัย มสธ. ฉบับที่ 17/2555 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (8)   
     คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (9)    
     http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/ 
    default.aspx  

 

4_1-1(6).pdf
4_1-1(7).pdf
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/%0b%20%20%20%20default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/%0b%20%20%20%20default.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนดา้นการวิจัยของสถาบนั 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

    (ต่อ) 

       - มีระบบในการติดตามการวิจัย    
         1) มีการติดตามความกา้วหน้าในการวิจัย 
         2) มีคณะกรรมการวิจัย กํากับดูแล และบริหารโครงการวิจัย การรายงาน 
             ความก้าวหน้า และการขอขยายเวลาวิจัย 
       - มีระบบในการรับรองคุณภาพงานวิจัย 
         มีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจยั 
 
      Output  
         1) จํานวนข้อเสนอที่เสนอขอรับทุน 
          2) จํานวนรายงานการวิจัยที่แล้วเสร็จตามกาํหนด 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (10) 
    ระเบียบวาระคณะกรรมการวิจัย เรื่อง 
     การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
     (วาระ ที่ 1.2) 
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (11) 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (12) 
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/ 
default.aspx 

 

4_1-1(10).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่งเสริมให้สาขาวิชามีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. มีการจัดทําประกาศเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจําให้ได้มีโอกาสทําวิจัยชุดวิชาที่

รับผิดชอบ  
2. มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การบริการ

การศึกษา การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล 

3. มีการจัดทําตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัยชุดวิชาและรูปแบบการเขียนบทความ
วิจัยชุดวิชา 

4. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ  
 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจยั 
ชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2) 
แนวทางการขอรับทุนสนับสนนุการ
วิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (3) 
ตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัยชดุวิชา 
และรูปแบบการเขียนบทความวจิัยชุด
วิชา  

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (4) 
อ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สมศ. 3) 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (5) 
สรุปประเด็นแนวทางการวิจัย
ทางดา้นการศึกษาทางไกล และ 
โครงการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 
ที่ได้รับทนุอุดหนุนการวิจยัประจําปี
งบประมาณ 2554 

 
 
 

4_1-2(1).pdf
4_1-2(2).pdf
4_1-2(3).pdf
4_1-2(5).pdf
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3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมความรู้ด้านการ

วิจัยของอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัย
ให้ตรงกับความต้องการ โดยสอบถามจากอาจารย์ประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุน จากการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ Factor Analysis ในงานวิจัย 
จํานวน 37 คน โดยมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 

2. จัดสัมมนา / ฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
2.1 จัดฝึกอบรมเรื่องการวิจัยชุดวิชา เม่ือวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554   
     ณ ห้องประชุม 2614 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     จํานวน 26 คน ผลการประเมินผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
     อยู่ในระดับมาก (คา่เฉลี่ย = 4.27)  

    2.2 จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้ Factor Analysis ในงานวจิัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
         2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริหาร ชั้น 4  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         จํานวน 37 คน ผลการประเมินผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
         อยู่ในระดับมาก (คา่เฉลี่ย = 4.37)  
    2.3 จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนแม่บทจากงานประจาํสูง่านวิจยัสถาบนั (R 2 R)     
         ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554  ณ ห้อง 
         ประชุม 5209 อาคารสมัมนา 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จาํนวน 61 คน จาก 12  
         หน่วยงาน 7 สาขาวิชา  

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) 
   สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้  
   Factor Analysis ในงานวจิัย  
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) 
     สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย 
     ชุดวิชา  
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) 

รายงานสรุปผลโครงการจัดประชุม 
สัมมนาเพื่อการจัดทําแผนแม่บทจาก
งานประจําสู่งานวิจัยสถาบัน (R 2 R) 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
คร้ังที่ 1/2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (6) 
http://www.stou.ac.th/offices/ 
ord/New/download/Ethics.pdf  

 

4_1-3(1).pdf
4_1-3(2).pdf
4_1-3(3).pdf
http://www.stou.ac.th/offices/ord/New/download/Ethics.pdf
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3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ต่อ) 

3. จัดทําเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยของ มสธ. เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และเผยแพร่ให้อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย โดยจัดสรรรวมไว้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจงานวิจัยขอรับทุนได้ โดย
ผ่านกระบวนการตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด ซึ่งได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 
จํานวน 162,784,824.92 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แหล่งทุนภายใน จํานวน 9,807,923.25 บาท ประกอบด้วย 

- กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ซึ่งครอบคลุมทุนวิจัยพื้นฐานสาขาวิชา 
และทุนวิจัยวิชาการ 

- ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 
- ทุนวิจัยสถาบัน 
- เงินรายได้ของสาขาวิชา 
- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม 

2. แหล่งทุนภายนอก จํานวน 152,976,901.67 บาท  

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1) 
อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) 
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5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบนัอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย

วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไว้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข้ามามี           
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันจากระบบ
สนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช เร่ือง จัดตั้งศูนย์ศึกษานโยบาย
การสื่อสาร 
 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (2) 
หนังสือจากสาํนักบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลังที่  
กค 0907/1063 ลงวันที่  
29 มีนาคม 2555  

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3) 
เวบ็ไซต ์
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (4) 
  หนังสือมสธ.ที่ ศธ 0522.10(05)/476 
  ลงวันที่ 25 ม.ค.55 

1.1 มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่
ประสานงานการดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางตามความสนใจของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

1.2 บริษัทจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาํเนินการขอจด
ทะเบียนเปน็บริษทัที่ปรึกษาการวิจัยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั  ในชื่อ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
(สถาบนัวิจัยและพัฒนา)  ได้รบัอนุมัติเป็นบริษทัที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข
ทะเบียน 2163  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 และได้รับการต่ออายุอีก 2 ปี เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2554 

      การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาไทยเปน็การดําเนนิงานเชิงรุก เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ และ/หรือความชํานาญของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ
แก่แหล่งทุนภายนอก และเพื่ออํานวยความสะดวกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัยจากแหล่งทนุภายนอกได้จากทุกแหล่งทุน 

      ในปีการศึกษา 2554 สถาบนัวิจยัและพัฒนาดาํเนนิการเพิ่มเติมข้อมูล
โครงการวิจัยในบริษทัที่ปรึกษาไทย จํานวน 18 โครงการ   

4_1-5(1).pdf
4_1-5(2).pdf
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/
4_1-5(4).pdf
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-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล

สนับสนนุการวิจัยฯ 
2. มีการให้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยผ่านระบบเครือข่าย (e-
library) โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ ดังนี้ 
2.1 ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

(OPAC) และรายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 24 แห่ง 

2.2  ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Kluwer Arbitration, ScienceDirect, SpringerLink 
eJournals, IEEE / IEE, H.W. Wilson, ISI Web of Science, ABI / INFORM, 
ACM Digital Library, EMERALD eJournals, Academic Search Elite, 
Education Research Complete, Matichon e-Library Newscliponline, 
Mos y’s Nurs    Co sult, D ss rt t o  Fullt xt, Proqu st D   t l 
Dissertations, Journal Citation Reports และ Thai Digital Collection 
(TDC) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก 

2.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ebrary eBooks, World Scientific 
eBooks, Hart Publishing eBooks, SpringerLink eBooks, ScienceDirect 
eBooks, NetLibrary eBooks, Grolier Online, Thai eBooks และ Digital 
Lirary Collections 

2.4 ห้องสมุดวิจัยออนไลน์  โดยภายในห้องสมุดประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย, Research Media, ฐานข้อมูล ODL Research, ฐานข้อมูล
เครื่องมือวิจัย, ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยเฉพาะทาง,  Facebook สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรายงานประจําปี 
 

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

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
rd/RD/library/index2.html 

 
 
 
 

http://library.stou.ac.th/
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-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ

รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

3. มีระบบ e - Research Management เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้วิจัย ติดตามผล
การดําเนินงานในขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
รวมทั้งเป็นสารสนเทศการวิจยัสาํหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

 
4. มีการจัดนําเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ในงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัยประจําปี 2554 (Thailand Research Expo 2011)” 
เมื่อวันที่  26 -30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิด์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนําเสนอ จํานวน 
2 เรื่องทั้งในภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ดังนี้ 

    4.1 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในภาคการประชุมเร่ือง “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล  
     สําหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ใน 
     สถานศึกษา” นําเสนอวันที่ 30  สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

    4.2 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในภาคนิทรรศการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
     ผู้รับงานไปทําที่บ้านด้วยสื่อ ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน” นําเสนอวันที่ 26 - 30   
     สิงหาคม 2554 ณ คูหาเลขที่ G 31 

5. มีการพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2554 มีผลงานวิจัยที่
เสนอเข้ารับการพิจารณา จํานวน 6 เรื่อง ผลการพิจารณาไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลในปี 2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7) 
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch
/default.aspx 

 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (8) 
    โครงการจัดกิจกรรมการนําเสนอ  
    ผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (9) 

ประกาศผลการพิจารณาการให้รางวัล
ผลงานวิจัย ประจําปี 2554 
 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจยัฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน 
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 
 
 
 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
4_1-5(8).pdf
4_1-5(9).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้ 
1. มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินทุนวิจัยและความกา้วหน้าของ

โครงการวิจัย โดยมีการจัดทําขอ้มูลสถานภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเสนอ
คณะกรรมการวิจัยประกอบวาระการประชุม เร่ือง การรายงานความก้าวหน้าใน
การวิจัยและการขอขยายเวลาดาํเนินการวิจัย 

2.  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มีการติดตามและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  

3.  บริษัทจดทะเบียนทีป่รึกษาไทย มีการติดตามและประเมนิผลโดยการยืน่เอกสาร
เพื่อขอเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาทุกปี และดาํเนินการ
ต่ออายุบริษัทที่ปรึกษาไทยทุกปี 

4.  การให้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยผา่นระบบเครือข่าย       
(e-library) มีการติดตามและประเมินผลโดยการสํารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานบริการห้องสมุด สํานักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาํปี 2554 ซึ่งผลการสํารวจได้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 3.63 

5.  ระบบ e - Research Management  มีการติดตามและประเมินผลโดยประชุม
ผู้ปฏิบัตงิาน/ผู้รับผิดชอบการบริหารการวิจัยของสถาบันวิจยัและพัฒนา  

 
6. “การนําเสนอผลงานวจิัยประจําปี 2554 (Thailand Research Expo 2011)” 
     มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม มผีู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 176 คน ในภาคนิทรรศการ และ 26 คน จากภาคการ
ประชุม  

 
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) 
    วาระคณะกรรมการวิจัย (วาระที่ 1.2)  
     การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) 
   เกณฑ์การประเมินศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3) 

หนังสือจากสาํนักบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลังที่  
กค 0907/1063 ลงวันที่  
29 มีนาคม 2555 และเวบ็ไซต ์
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (4) 
   สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
   ระบบ e - Research Management 
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (5) 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2554 

 
 

4_1-6(1).pdf
4_1-6(2).pdf
4_1-6(3).pdf
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/
4_1-6(4).pdf
4_1-6(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                 

การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น (ต่อ) 

7. การให้รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2554 มีการติดตามและประเมินผล
โดยมีการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัล
ผลงานวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (6) 
    สรุปผลการพิจารณาและข้อสังเกต 
    ของคณะกรรมการพิจารณาการให้ 
    รางวัลประจําปี 2554 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

  มหาวิทยาลยัมีการติดตามประเมินผลและนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพันธกิจดา้น
การวิจัยอย่างสม่าํเสมอ อาท ิ
  การให้รางวัลผลงานวจิัย คณะกรรมการวิจัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
16 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติให้เงินรางวัลสาํหรับผลงานวิจัยทีไ่ด้รับรางวลั ทั้งใน
ระดับดีเด่น ดีและชมเชยและสถาบันวิจยัและพฒันาไดจ้ัดทํา (ร่าง) ประกาศ มสธ. 
เร่ืองหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจยัขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิัติต่อไป 

 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-7 (1) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัย ครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่  16 
มกราคม 2555  

มสธ. / สวพ. 4.1-7 (2) 
(ร่าง) ประกาศ มสธ. เร่ือง หลักเกณฑ์
การให้รางวัลผลงานวิจัย 
 
 

 

4_1-6(6).pdf
4_1-7(1).pdf
4_1-7(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ หรือจากสภาพปญัหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ินและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง“ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ถือเป็นนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชา
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงาน
การดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆ ประสานงานทั่วไปให้กับ
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้น ตลอดจนดูแล และบริหารงานเลขานุการให้แก่
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ตามความสนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบนัมีศูนย์วิจยัเฉพาะทางทีม่หาวิทยาลยัประกาศจดัตั้งแล้ว 14 ศูนย ์โดยเป็น
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของสถาบนัวิจัยและพฒันา 6 ศูนย์ และอยู่
ภายใต้สาขาวิชา 8 ศูนย ์ซึ่งทุกศูนย์มีการดําเนนิกิจกรรมการวิจัย  กิจกรรมทาง
วิชาการ รวมถึงการให้บริการสังคม อย่างต่อเนื่อง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวชิาการ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยงัได้จดัตั้งกองทุนวิจัยเฉพาะทาง  มหาวิทยาลัยสโุขทัย- 
ธรรมาธิราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มปีระโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสงัคม  

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

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราชว่าด้วยกองทุนวิจยัเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2547 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (3) 
สถานภาพของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(จํานวน 14 ศูนย์) 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (4) 
http://www.stou.ac.th/offices/ 
ord/RD/rdsr/cres/index.html 
 

 

4_1-8(1).pdf
4_1-8(2).pdf
4_1-8(3).pdf
http://www.stou.ac.th/offices/%20ord/RD/rdsr/cres/index.html
http://www.stou.ac.th/offices/%20ord/RD/rdsr/cres/index.html
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เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 8 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 (สกอ.)  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น า น า ช า ติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยรวม
ไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรจากระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่ 

2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) 
2.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (Asean Journal of 

Open and Distance Learning : AJODL) โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มาเลเซียและฟิลิปปินส์  

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

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

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3) 
http://ajodl.oum.edu.my/ajodl2/ 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4) 
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5) 
วารสารการจัดการสมัยใหม่ 

 3. มีการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ 5  ฉบับ ได้แก่ 
3.1 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
3.2 วารสารการจัดการสมัยใหม่ 
3.3 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 
3.4 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
3.5 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. 

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

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (8) 
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(1).pdf
http://e-jodil.stou.ac.th/
http://ajodl.oum.edu.my/ajodl2/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(4).png
http://www.stou.ac.th/Schools/SmsNew/pr.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(6).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(7).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(8).pdf


118 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น า น า ช า ติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ต่อ) 

4. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เงิน
สมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review ทั้งนี้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรรับทราบ เม่ือวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1608 – 1608/1  อาคารบริหาร (ส่วน
ต่อเติม) ชั้น 6 

5.   มีการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข่าววิจัย  
     มสธ. เว็บไซต์สถาบัน  Facebook สถาบันฯ  เป็นต้น 

 
 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (9) 
ประกาศ มสธ.เรื่องหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย (ฉบับที่ 2) 
และประกาศ มสธ. เรื่องหลักเกณฑ์
กา ร ให้ เ งิ น สนั บสนุนกา รตี พิ มพ์
บทความวิจัย พ.ศ. 2552 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (10) 
สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการให้เงินอุดหนุนการวิจัย  
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยัของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (11) 
ข่าววิจัย มสธ. 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (12) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
rd/home/ 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (13) 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(9).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-1(10).pdf
http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdrd/rd2_22.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ 
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ จ า กข้ อ  2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเชื่อมโยงกับศิษย์
เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. จัดทําเป็นสรุปสาระสําคัญเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนหรือคมชัดลึก เช่น 
ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ภาคภูมิ โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 
2 เมษายน 2555 เป็นต้น 

2.  จัดทําเป็นประเด็นคําถามจากงานวิจัย เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์นักวิจัยใน
รายการ“คุยกับนักวิจัย” ผ่านทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 และ UBC TV 8 

 

 
 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) 

เนื้อข่าวงานวจิัยที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ ์

 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) 

ประเด็นสัมภาษณ์ “คุยกับนักวจิัย” 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-3(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดจ้ากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

3. สังเคราะห์และสรุปสาระสาํคญัจากงานวิจัย เพื่อนําเสนอในงาน “การนาํเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2555” ทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ  
ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน 
เว็นเตอร์ เว็นทรัลเวิด์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

มสธ. / สวพ. 4.2.-2 (3) 
    การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย    
    เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรการดําเนิน    
    ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
    การศึกษาทางไกล” เพื่อนําเสนอใน 
    งานการนําเสนอผลงานวจิัยแห่งชาติ   
    ภาคการประชุม และการสังเคราะห์    
    องค์ความรู้จากการวิจัย เร่ือง “การ    
    พัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบอีเทรน  
    นิ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยความ 
    ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลยัสุโขทัย-   
    ธรรมาธิราชกับมหาวทิยาลัยแมสซี่  
    ประเทศนิวซีแลนด์” เพื่อนําเสนอใน 
    ภาคนิทรรศการ 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก รวม 1 เรื่อง คือ
เร่ืองการพัฒนาคลังข้อมูล โดย รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 

 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) 
อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. 6) 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 จํานวน 15 ราย ซึ่งอยู่ภายใต้การการกํากับดูแลของสํานักวิชาการ 
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณากําหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานเกี่ยวกับลขิสิทธิ์และสทิธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือผลงาน
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมควรขอรับสิทธิบัตร 

4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์
และสิทธบิัตร รวมทั้งผลงานทีไ่ม่ได้รับสิทธิบัตร 

5. ประเมินคุณคา่และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของลิขสิทธิห์รือสิทธิบัตร ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

นอกจากนี้  ฝ่ ายตํารา สํ านักวิชาการ ในฐานะฝ่ายเล ขานุการของคณะ
กรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีหน้าที่ในงานขออนุญาตใช้ผลงานทาง
วิชาการ (ลิขสิทธิ์ภายในประเทศและลิขสิทธิ์ต่างประเทศ) ประสานงานการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ประสานงานดําเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ 
ประสานงานการดําเนินการจดสิทธิบัตร และการจัดทําสัญญาต่างๆ ได้แก่ สัญญา        
การส่งเสริมและสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ สัญญาโอนลิขสิทธิ์งานเขียน              
ทางวิชาการ และสัญญาโอนลิขสิทธิ์เอกสารการสอน โดยได้มีการกําหนดขั้นตอน       
และวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   

มสธ. / สว. 4.2-5 (1) 
คําสั่งแต่งตัง้กรรมการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา ลงวนัที่ 27 
มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มสธ. / สว. 4.2-5 (2) 
คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตใช้
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-5(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA54/KPI/KPI_4_2/4_2-5(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 4.00 
ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



123 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.)  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

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

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

ทั้งหมด 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  

จากภายในและภายนอก 
ผลการด าเนินงาน 

15 96,000  96,000 = 6,400 
15 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3 (สกอ.)  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํ   

 

ผลการประเมิน : 
ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 48,000 บาทต่อคน 
X 0.53 

ผลการดําเนนิงาน 6,400 บาทต่อคน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 (สมศ.5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2554  (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 - มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 - มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

1.00 - มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI  ร   Scopus 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

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

ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 0.25 0.50 0.75 1.00 

0.25 - - - 0.25 
 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

18 0.25  0.25 X 100  = ร้อยละ 1.39 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 4.5 (สมศ.5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่  

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 16 

X 0.35 
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 1.39 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 (สมศ.6)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2554  (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

ผลรวมของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน ์
ผลการด าเนินงาน 

18 1  1 X 100  = ร้อยละ 5.56 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 4.6 (สมศ.6)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  

ผลการประเมิน : 
ปีปฏิทิน 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 16 
X 1.39 

ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 5.56 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.7 (สมศ.7)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2554  (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือตํารา

หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการที่ได้รบัรอง

คุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

18 2.25  2.25 X 100  = ร้อยละ 12.50 
18 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / สวพ. 4.7 (สมศ.7)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 8 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 12.50 

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

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็น
นักศึกษา มสธ. ผ่านสื่อต่างๆ  และมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล ที่สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกภูมิภาค โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดโดยการศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ  หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทําคําขอ   การ
บริหารจัดการ  ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (input) สามารถนําส่งผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ (output) ส่งผลต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานระดับผลลัพธ์
(outcome)  และเกิดผลกระทบ (impact) ที่สะท้อนถึงการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในระดับ ชุมชน สังคมท้องถ่ินและประเทศชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ใน
การการนํางบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรให้กับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
จําเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (1) 
เอกสารการจัดทําคําขอเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (2) 
คําสั่งเลขที่ 2771/2551 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2551 แต่งตั้งคณะทํางาน
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (เงินแผ่นดิน)  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (3) 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชา

กาแก่สั งคม และดํา เนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

กระทรวงการคลังกําหนด  รวมทั้งต้องบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ดังนั้น  ในการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวางแผนฯ จึงใช้หลักการวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. P : PLAN  คือ การวางแผนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประกอบด้วย 

1.1  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและคําขอตั้งงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเสนอสํานักงบประมาณ 

1.2 มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม (เงินแผ่นดิน) ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความเหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็นราย
ไตรมาส 

1.3  มีแผนแม่บทงานบริการวิชาการเป็นกรอบทิศทางในการให้บริการวิชาการ
จํานวน 10 แผนงาน ดงันี ้
1) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เป็น

โครงการที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
การให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา  เป็นโครงการที่
ดําเนินการให้บริการวิชาการตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

3) แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(โครงการใหม่) เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบอิงวิจัย 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (4) 
มติที่ประชุมคณะทาํงานฯ ครั้งที่ 
5/2553  และตัวอย่างแบบสอบถาม 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (5) 
กรอบภาระงานอาจารย์ (กลุ่ม ก. 
กลุ่มภาระงานของอาจารย์สาขาวิชา) 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (6) 
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (7) 
http://172.20.2.119/e-social 
(ระบบ e-Social) 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (8) 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (9) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/OPR/Planning/pl_2/bud
get2552/indexframe/fportfolio_i
ndex.html 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(4).docx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(5).pdf
http://www.stou.ac.th/eknowledge/
http://www.stou.ac.th/eknowledge
http://www.stou.ac.th/eknowledge
http://172.20.2.119/e-social
http://172.20.2.119/e-social
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio_index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio_index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio_index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio_index.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio_index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

4) แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(โครงการเดิม) เป็นโครงการที่นําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การบริการแก่
สังคมโดยการนําเสนอให้กับประชาชน หน่วยงานภายนอกได้นําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมหรือต่อยอดผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

5) แผนงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
โครงการที่นําผลการเขียนหลักสูตรทางวิชาการของแต่ละศาสตร์
สาขาวิชาโดยนําเนื้อหาบางส่วนมาเผยแพร่แก่สังคม 

6) แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามโดยให้
ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

7) แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน 
(ทุกหน่วยงาน) เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ดําเนินการขึ้นแล้ว
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ประชาชน ชุมชนหรือ
กลุ่ ม เป้ าหมายในด้ านต่า งๆ และทํ า ให้ประชาชน ชุมชน หรือ
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

8) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์วิทยพัฒนา เป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตาม
ภูมิภาค (ศูนย์วิทยพัฒนา) ทั้ง 10 แห่งเพื่อดําเนินโครงการในลักษณะ
เช่นเดียวกับแผนงานที่ 7  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (10) 
บันทึกที่ ศธ0522.01(03)/ว 66ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เร่ืองขอให้
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ
จัดทําโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 
 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(10).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

9) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย  เป็น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ดําเนินการ โดยหน่วยงานที่อยู่ ณ 
ส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะการดําเนินโครงการ
เช่นเดียวกับแผนงานที่ 7 

10) แผนงานส่งเสริมชมรมนักศึกษา มสธ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ชมรมนักศึกษาเป็นผู้จัดทําโครงการร่วมกับชมรมนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั่วทุกภูมิภาค 

1.4 มีระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรองรับการการจัดเก็บ
ข้อมูลของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  งบประมาณ ผลการดําเนินงาน
โครงการที่สามารถสืบค้นได้ 

1.5 มีระเบียบ /ประกาศ / หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม (เงินแผ่นดิน) ที่รองรับในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.6 มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 34,745,300 บาท 
โดยได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 

1.7 มีการกําหนดให้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ โดยให้ผู้ รับผิดชอบ
โครงการต้องดําเนินการทุกโครงการ  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

1.8 มีการกําหนดเป็นภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการโดยให้จัดทําโครงการบริการ
วิชาการในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ และหรือเป็นวิทยากร  โดยกําหนดเป็นค่า
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงา นอกจากนี้มีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสําหรับสาขาวิชาหรือหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.9 กําหนดให้มีแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ 
เพื่อการติดตามประเมินผลผลการดําเนินงานของโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

1.10 มีการเผยแพร่โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในรปูแบบหนังสอื  และสื่อ
ออนไลน์ผา่น Website บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
ศึกษาได้ตามอัธยาศัย 

1.11 จัดประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 พร้อมกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแผนงานบริการวิชาการ  และเวียนแจ้งหน่วยงานจัดทําข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.  D : DO คือ การดําเนินการตามระบบและกลไก 
2.1 มีการจัดทําคาํขอโครงการผ่านระบบ e-Social (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) 
2.2 มีการจัดทําคาํขอโครงการวิจยัผา่นระบบ e-Research Management (อิง

รูปแบบวิจัย) 
2.3 มีการเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนโดยการ 

Mapping กับชุดวิชาและกับผลงานวิจัย  
2.4 มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการในคํารับรอง   

ปฏิบัติราชการ 
2.5 มีการวิเคราะห์โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กําหนด และ

นําเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติในทุกโครงการด้วยความโปร่งใส 
2.6 มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณกระจายลงสู่แผนแม่บทงานบริการ 

วิชาการทั้ง 10 แผนงานโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานฯ 
2.7 มีการจัดประชุมคณะทํางานฯเป็นประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาจัดสรรและ 

อนุมัติโครงการตามแผนแม่บทงานบริการวิชาการทั้ง 10 แผนงาน โดยยึด
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม (เงินแผ่นดิน) 

2.8 มีการจัดทําสัญญาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยเอกสาร
สัญญา  เอกสารแนบท้าย คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ โดย
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามให้ทุนโครงการ  (นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ได้
พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการจัดทําสัญญาและคําสั่งแล้วตามบันทึกที่ศธ 
0522.01(05)/95 ลว. 18 ม.ค.53) 

 
 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (11) 
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch
/default.aspx 
(ระบบ e-Research Management)  

 

http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.9 มีขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  ควบคุม ตรวจสอบ  ตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบยีบ  ประกาศ มตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
โครงการ โดยใช้หลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้

2.10 มีการตรวจสอบการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณก่อนการขอ
อนุมัติยืม/เบิกจ่ายในงวดถัดไปของแต่ละโครงการ 

 
3. C : CHECK คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

3.1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม ผด.บส.  3 , ผด.บส. 4  โดย
ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ผ่าน
ระบบ e-Social  ตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
กําหนดไว้ 

3.2 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯเป็นผู้จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเข้าที่ประชุม
คณะทํางานเป็นรายเดือน 

3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่าย
เป็ นรายไตรมาสตามคํ า รั บรองการปฏิ บั ติ ราชการผ่ านระบบ  
e-Performance 

3.4 มีการรายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับผลิตและผลลัพธ์
ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการตามแบบสอบถามที่กําหนด และฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้จัดทําสรุปภาพรวมรายงานเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯเป็น
รายเดือน ก่อนรายงาน สํานักงบประมาณ และ สกอ.เป็นรายไตรมาส 

3.5 กองแผนงานจัดทํารายงานผลการฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
รายไตรมาส เสนอสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (12) 
ใบตรวจสอบงวดงานและการยมืเงิน/
เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(สีฟ้าสหรับเสนอผู้บงัคับบัญชา) (สี
เขียว ตรวจสอบเอกสารและผลงาน) 
(สีชมพู ตรวจสอบการส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ)/ผด.บส.6(
แบบบนัทึก)    

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(12).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

3.6 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กําหนด ส่ง
พร้อมการเบิกเงินงวดสุดท้ายก่อนปิดโครงการ 

3.7 ฝ่ายวางแผนคัดเลือกผลงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่นเพื่อเผย
แร่สู่สังคม 

3.8 มีการประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ใน 2 ส่วน คือ  
1) ประเมินแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคมทุกแผนเพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป 
2) ประเมินกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการและตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงาน พระภิกษุ 
เป็นต้น 

3.9 มีการทบทวนแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อกําหนดทิศทางการ
ให้บริการวิชาการั้ง 10 แผนงาน และกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยคณะทํางาน
ฯให้ความเห็นชอบ   

มสธ. / กผ. 5.1-1 (13) 
เอกสารรายงานผลการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแบบ 
สงป301-302 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (14) 
แบบฟอร์มการรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
ผด.บส.5 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (15) 
ตัวอย่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ของแต่
ละโครงการ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (16) 
ตัวอย่างแบบสรุปผลการดาํเนินงาน
แต่ละโครงการ ภาคผนวก ก.  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (17) 
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge/conclusion.aspx 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(13).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(14).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(15).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(16).pdf
http://www.stou.ac.th/eknowledge/conclusion.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/conclusion.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/conclusion.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

4. A : ACTION คือ การดําเนินการให้เหมาะสม โดยการปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นและสรา้งนวัตกรรม 

4.1 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณที่เปน็ประสิทธผิล  ประสิทธิภาพ และหลักประหยัด 

4.2 มีการเผยแพร่โครงการบริการวชิาการแก่สังคมในรูปแบบหนงัสือ  และสื่อ
ออนไลน์ผ่าน Website บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
ศึกษาไดต้ามอัธยาศัย 

4.3 มีการนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปเผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณะนาํไปใช้
ประโยชน ์

4.4 มีการปรับปรุงระบบ e-Social (ระบบคําขอและรายงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ไม่อิงรูปแบบวจิัย) และปรบัปรุงระบบ e-Research 
Management (อิงรูปแบบวจิัย) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
และเกณฑ์ความคุ้มค่า 

4.5 มีการปรับปรุง Website บริการวิชาการแก่สังคม (Internet และIntranet) 
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

4.6 มีการรวบรวมสรปุปัญหา  อุปสรรคการดําเนนิงาน และตอบคาํถามปัญหาที่
พบบ่อย เพื่อใช้เปน็แนวทางในการบริหารจัดการโครงการบริกาวชิาการแก่
สังคม (FAQ) เพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ หรือระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (18) 
รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (19) 
เอกสารสรุปมติที่สําคัญปีงบประมาณ 
2554 เพื่อนําไปทบทวนปรบัปรงุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (20) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/OPR/Planning/pl_2/bud
get2552/indexframe/FAQ.pdf 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(18).docx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_1-1(19).docx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/FAQ.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/FAQ.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/FAQ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการบู รณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  

     สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนโดย การนําโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ
ปรับปรุงชุดวิชาจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1.  โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอพิวเตอร์เบื้องต้นมาบูรณาการกับ 

ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ   
2.  โครงการการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์มาบูรณาการกับในชุดวิชา 97103 ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์  เพื่อในการผลิตชุดวิชาใหม่ของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

วท. 5.1-2 (1) 
เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วท. 5.1-2(2) 
คําอธิบายชุดวิชา 96413 

วท. 5.1-2(3) 
คําอธิบายชุดวิชา 97103 

วท. 5.1-2(4) 
คําอธิบายชุดวิชา 97318 

3.  มีการบู รณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

ไม่มีผลการดําเนินการ ไม่มีผลการดําเนินการ 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

ไม่มีผลการดําเนินการ ไม่มีผลการดําเนินการ 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ไม่มีผลการดําเนินการ ไม่มีผลการดําเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

X 2.00 
ผลการดําเนนิงาน 2 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 (สกอ.)  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน  

1.  มีการสํารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการบริการวิชาการแก่สังคม
ของ มสธ  โดยใช้แบบสํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมต่อพันธกิจการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ  และจัดทําแบบสอบถาม “เหตุผลในการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่สังคม”ของหน่วยงานที่ประสงค์จะดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายหลักจํานวน  10 กลุ่ม คือ  
กลุ่มพื้นที่/จังหวัด ผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัว ภิกษุ สามเณร หน่วยราชการของรัฐ  ผู้
ว่างงาน นักเรียน เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร เพื่อนําผลการสํารวจมา
จัดการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด   

2. นําผลสํารวจความต้องการ จากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากําหนดทิศ
ทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายตามผลการสํารวจ โดยให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ชุมชน สังคม  ตาม
ศาสตร์ความรู้ของ 12 สาขาวิชา  หรือตามลักษณะการปฏิบัติงานที่หน่วยงานและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ให้บริการในรูปแบบการศึกษาทางไกลและรูปแบบการใช้ปฏิสัมพันธ์ และขยายผลไปสู่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  เช่น  ข้าราชการ/ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
ผู้ประกอบการ เกษตรกร รับจ้าง-ค้าขาย ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ   
พระภิกษุ เป็นต้น 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (1)   
แบบสาํรวจความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.และ
เทศบาลเมือง) 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (2)   
แบบสอบถาม “เหตุผลในการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม” 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (3)   
รายงานสรุปผลการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดําเนนิงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2554 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_2-1(1).docx
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2.  มี ค ว าม ร่ วมมื อด้ า นบริ ก า รท า ง

วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น  ห รื อ
ภ า ค เ อก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
หน่วยงานวิชาชีพ  

การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เช่น 

1. มีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร  สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน และกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน   เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลที่เน้นการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ โครงการศูนย์
การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. มีความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัด  ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําแนะนําด้านเสริมศักยภาพชุมชนด้านการผลิตอาหาร
ชีวภาพและสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (1)   
คําสั่งเลขที่ 3443/2553 และ 
599/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (2)   
รายงานผล“โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  การเสริมศักยภาพ
ชุมชนดา้นการผลิตอาหารชีวภาพและ
สร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน
โครงการไทยเข้มแข็ง” สาขาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร์  (เอกสารเป็นเล่ม) 

 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_2-2(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_2-2(2)


142 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ

ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม  

 1. มีการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
- ประเมินตามแผนแม่บทการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output)  ระดับเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน (Outcome) และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
(Impact)  

- ประเมินตามประเภทการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม   จํานวน 7 กลุ่ม
หลัก คือ 
1. กลุ่มโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ  
2. กลุ่มการจัดการเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
3. กลุ่มโครงการสําหรับผู้พิการ 
4. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
5. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  
6. กลุ่มพัฒนาสู่สากล 
7. กลุ่มเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคม 

2. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมในปี 
2553 เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินโครงการปี 2554 ในส่วนของโครงการบ่มเพาะ
วิสาหกิจ จํานวน 14 โครงการ  คือ 

1. โครงการบ่มเพาะวสิาหกิจ (การเพาะเห็ด) 
2. โครงการส่งเสริมวิชาชีพ การซอยผมสั้นเพื่อรองรับการมีงานทาํ 
3. โครงการการเพ้นเสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ 
4. โครงการการทําการบูรเพื่อการประกอบอาชีพ 
5. โครงการส่งเสริมการผลิตน้ําขา้วกล้องงอก 

มสธ. / กผ. 5.2–3 (1)   
รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.2–3 (2)   
รายงานการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านบม่เพาะ
วิสาหกิจ 
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3.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ

ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม  (ต่อ) 

6. โครงการทําเล่มหนังสือและซ่อมหนังสือ 
7. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพการพิมพ์สกรีนสําหรับผูว้่างงาน 
8. โครงการการทํากล่องกระดาษแข็ง 
9. โครงการศูนย์เรียนรู้และคลนิิกบ่มเพาะวสิาหกิจ มสธ. 
10. โครงการแม่บทการบริการวชิาการแก่สังคมในเชิงการบ่มเพาะวสิาหกิจเพื่อ

พัฒนาสังคมให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและผู้วา่งงานเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ทาง

เศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพในการเข้าสูส่ถาน
ประกอบการ 

12. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างรายได้ด้วยการผนึกภาพบนกล่องไม้ 
13. โครงการฝึกอบรมเพ้นต์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ 
14. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการผลิตและการบริการเพื่อการประกอบอาชีพ

สู่ความอย่างยัง่ยืน  
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4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

 

มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ในส่วนของการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มาพัฒนาระบบกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  ดังนี้  
1. ปรับปรุงแผนงานที่ 4  การนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม  

โดยการสนับสนุนให้ศูนย์วิทยพัฒนาพัฒนา มสธ 10 แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ของประเทสเป็นศูนย์สนับสนุนในการดําเนินการ 

2. กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็น นักเรียน เยาวชน ชาวบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงาน พระภิกษุ สามเณร แบะประชาชนที่ไม่ใช่
ข้าราชการ/พนักงานของรับและบริษัทเอกชน ให้เบิกจ่ายงบประมาณตามความจํา
เป้นเหมาะสม  สําหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ผู้บริหารหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทเอกชนจะไม่จัดสรรงบประมาณให้  

3. จัดทําแบบสอบบถามเหตุผลการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

4. กําหนดกรอบวงเงินสําหรับการดําเนินโครงการที่มีลักษณะของการฝึกวิชาชีพเพื่อ
เพิ่มทักษะหรือหารายได้ 

5. ปรับปรุงโปรแกรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่
อิงรูปแบบวิจัย) ตามแบบ ผด.บส.3 โดยบันทึกผ่านระบบ e-Social 

6. มีการกําหนดให้ทุกโครงการต้องรายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต 
และผลลัพธ์ทุกโครงการ 

7. มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานฉบับสมบูรณ์ (ผด.บส.5)  โดยปรับเพิ่มในส่วน
ภาคผนวก ก. ซึ่งเป็นภาพสรุปการดําเนินงานโครงการที่สามารถนําไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ ต่อไป 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (1)   
รายงานการประชุมคณะทาํงานฯ 
- คร้ังที่ 1/2554 วันอังคารที่ 29 

ตุลาคม 2553 
- คร้ังที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 28 

มีนาคม 2554 
- คร้ังที่ 5/2554 วันอังคารที่ 31 

พฤษภาคม 2554 
- คู่มือการรายงานผลรายงานผลการ

ดําเนินงานบริการวืชาการแก่สังคม
(ไม่อิงรูปแบบวิจัย) ตามแบบ 
ผด.บส.3 ฉบับ 10 มีนาคม 2554 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (2)   
มติที่สาํคัญปีงบประมาณ 2554 นําไปสู่
การปรับปรงุการดําเนนิงานโครงการ
บริการวชิาการแก่สังคมปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มสธ. / กผ. 5.2–4(3)   
http://172.20.2.119/e-social 
การรายงานตามแบบ ผด.บส3 ผ่าน
ระบบ e-social 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ ไ ด้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  

มีการเผยแพร่ผลงานการให้บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้สูบุ่คลากรภายใน
มหาวิทยาลยัและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1.  เว็บไซต์การให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 18 

เว็บไซต์ 
2.  ทางวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง  11  ผ่านชุดรายการ รายการ“ทางไกล ใกล้ความรู้” และ 

ชุดรายการ “ก้าวทันโลกกับ มสธ.”     
3. สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่  จํานวน 17 เล่ม 

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม เรื่อง การ
พัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านการศึกษาสําหรับครูที่ปรึกษา 

2. หนังสือ "สรรสาระเมืองปทุมธานี" 
3. คู่มือการสร้างชุดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี  
4. หนังสือ "มาเยี่ยม มาเยือนเมืองสามโคก" 
5. ประมวลสาระชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
6. แนวการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
7. คู่มือฝึกอบรมโครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการผลิตอาหารชีวภาพและ

สร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
8. หนังสือ "รับมือวิกฤตเจ้าตัวน้อยด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัว" 
9. คู่มือฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนผู้นําครอบครัว 
10. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้

โปรแกรม SPSS 

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

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

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

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

มสธ. / สส. 5.2–5 (5) 
http://librarykm.stou.ac.th/odi/
online/index.html (นิทรรศการ
ออนไลน์ สาํนักบรรณสารสนเทศ) 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://librarykm.stou.ac.th/odi/online/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/odi/online/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ ไ ด้ จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (ต่อ) 

11. เอกสารเรื่อง การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และการ
จัดสวัสดิการสังคม 

12. คู่มือวิทยากรด้านเทคนิคการพัฒนาทักษะการเรียนแก่ผู้ เรียนในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

13. หนังสือ "การเรียนรู้กาย-ใจ มหาวิทยาลัยชีวิต พิชิตความทุกข์" 
14. หนังสือ "เทศน์มหาชาติ" 
15. รายงานการสัมมนาบุคลากรเครือข่ายบริการห้องสมุด

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
16. บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศษสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  (พ.ศ.

2506-2553) 
17. แบบฝึกปฏิบัติ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตร ICT ชุมชน และ เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ICT 
ชุมชน 

4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ผ่านระบบ e-
Social  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” 

มสธ. / สส. 5.2–5 (6) 
http://librarykm.stou.ac.th/odi/
wichit/index.html (สารสนเทศ
ดิจิตอล ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี
สะอ้าน) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (7) 
http://library.stou.ac.th/nontha
buri-studies (นนทบุรีศึกษา สาํนัก
บรรณสารสนเทศ) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (8) 
http://www.stou.ac.th/study/pr
ojects/training/culture/index.ht
ml (แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (9) 
http://stouonline.stou.ac.th/ 
(Stou online สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (10) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
SmsNew/service.html (สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ) 

 
มสธ. / สส. 5.2–5 (11) 
http://law.stou.ac.th/article.aspx 
(บทความวิชาการ ของสาขาวชิา
นิติศาสตร์) 
มสธ. / สส. 5.2–5 (12) 
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec

 
 

http://librarykm.stou.ac.th/odi/wichit/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/odi/wichit/index.html
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.html
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.html
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.html
http://stouonline.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Schools/SmsNew/service.html
http://www.stou.ac.th/Schools/SmsNew/service.html
http://law.stou.ac.th/article.aspx
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ ไ ด้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (ต่อ) 

 มสธ. / สส. 5.2–5 (11) 
http://law.stou.ac.th/article.asp
x (บทความวิชาการ ของสาขาวชิา
นิติศาสตร์) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (12) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Sec/main/default.asp?itemID=1
94&itemTitle=บริการสังคม(e-
Leaning บริการวิชาการแก่สังคม 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (13) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Shs/booklet/Menuindex.htm 
(ห้องจุลสารสาขาวชิาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (14) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
sst/main/web-stac-sc/intro.html 
(ศูนย์บริการวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

 

http://law.stou.ac.th/article.aspx
http://law.stou.ac.th/article.aspx
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม(e-Leaning
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/intro.html
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/intro.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู้ ที่ ไ ด้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (ต่อ) 

 มสธ. / สส. 5.2–5 (15) 
http://www.stou.ac.th/OADThail
and/ (ศูนย์พฒันาเกษตรอินทรีย์ 
สาขาวชิาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (16) 
http://www.stouhealth.org/ 
(ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพบนเว็บไซต์ 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (17) 
http://sca.stou.ac.th/th/ 
(สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์) 

มสธ. / สทศ. 5.2–5 (18) 
http://www.stou.ac.th/Offices/oet
/Programs/index_back.htm 
(รายการโทรทัศน์) 

มสธ. / สทศ. 5.2–5 (19) 
http://www.stou.ac.th/stouonline/
radio/ (รายการวิทยุกระจายเสยีง) 

 

http://www.stou.ac.th/OADThailand/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/
http://www.stouhealth.org/
http://sca.stou.ac.th/th/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ ไ ด้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (ต่อ) 

 มสธ. / สทศ. 5.2–5 (20) 
สรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์
การจัดทําคําขอและการรายงานผล
การดําเนินงานและการใช้จา่ย
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม  ผ่านระบบ e-Social   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อ 2 
สิงหาคม 2553 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_2-5(20).docx
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8  (สมศ.8)  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 

2 2  2 X 100 = ร้อยละ 100.00 
2 

รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 5.8 (สมศ.8)  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ผลการประเมิน : 
ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 24 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 100 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 (สมศ.9)  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ความรู้ทางไกลที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ Online ที่เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ ด้วยการ
รวบรวมพระราชดํารัสของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดเศรษฐกิจพอเพียง การเป็น
ศูนย์กลางของการค้นคว้าสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่ผ่าน Internet  และ
ที่สําคัญคือเป็นแหล่งรวบรวบองค์ความรู้ และวิธีการบริหาร การดํารงชีวิต ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และบุคคล
ทั่วไปที่ได้น้อมนําพระราชดําริในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตาม
แนวสาขาอาชีพของตนจนประสบผลสําเร็จมาเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของศูนย์การ
เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง (http://cdlearnse.stou.ac.th)   
 

มสธ. / ศศพ. 5.9-1 (1) 
สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2553 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (2) 
สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2554 

 

http://cdlearnse.stou.ac.th/
5_9-1(1).PDF
5_9-1(2).PDF
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1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร  (ต่อ) 

การดําเนินงานของโครงการ ฯ เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 โดยในปีแรก 
เป็นการจัดรวบรวมองค์ความรู้ โดยใช้การจัดการสัมมนาย่อยตามภูมิภาค
ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละจังหวัด การจัดประชุมสัมมนาในระดับประเทศ
ระหว่างองค์กรภาครัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแกนนํา ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ  

ในปีงบประมาณ 2553 ได้ขยายการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไปสู่บุคคลในสาขา
อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการลงนามในความร่วมมือกับ สถาบันสร้างเสริม
นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
เครือข่ายเกษตรกรรทางเลือก ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล “การ
ดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ
กล่าวคือ 
P : Plan ในแต่ละปีโครงการมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการ และมีผล
การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554 และใน
ปีงบประมาณ 2555 มีแผนการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อนําหลักสูตรฯ ไปใช้ในศูนย์ไอซีทีชุมชน โดยจะนําร่องก่อน 80 
ศูนย์ และจะขยายไปจนครบ 8000 ศูนย์ทั่วประเทศในปีงบประมาณต่อไป 
D : Do การดําเนินงานของโครงการมีการดําเนินการตามแผน โดยในปีงบประมาณ 
2554 เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตร “การดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นที่ 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (3) 
สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2555 

5_9-1(3).PDF
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1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร  (ต่อ) 

เรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดลองนํารองกับกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หรือหน่วยงานที่
สนใจ ในการนําหลักสูตรไปจัดการกลุ่มเรียนรู้ขึ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2554 
(ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ประมาณ 30 ศูนย์ทั่วประเทศ 
C : Check หลังจากที่กลุ่มเรียนรู้ได้นําหลักสูตรไปดําเนินการจัดการเรียนรู้ได้ระยะ
หนึ่ง โครงการได้จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มทั่วประเทศขึ้น
ในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้มีประชุมเพื่อสรุปผลร่วมกัน
ระหว่างคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร และผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้ทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2555 (การจัดการประชุมดําเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากใน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประสบ
ปัญหาอุทกภัย 
A : Action หลังจากได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแล้ว 
โครงการโดยคณะทํางาน ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขสื่อการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าอบรมและผู้จัดการการเรียนรู้ได้ให้ไว้ และได้เปิดรับ
สมัครกลุ่มเรียนรู้ขึ้นใหม่อีก 84 ศูนย์ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (4) 
รายชื่อคณะทํางานโครงการ ฯ และ
ศูนย์ เรียนรู้ประจําปี  2554 และ 
2555 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (5) 
รายงานผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม โครงการ ศูนย์การ
เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ปี 
2553 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (6) 
คําสั่งแต่งตั้งวิทยากรเพื่อเดินทางไป
ประเมินการเรียนรู้ของศูนย์นําร่อง 

มสธ. / ศศพ. 5.9–1 (7) 
สรุปผลจากการประ เมินผลการ
สัมมนาหลักสูตร การดํารงชีวิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80  

การดําเนินงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 นั้น การดําเนินงานในช่วงปลายปี
งบประมาณ ประสบปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ ทําให้แผนการดําเนิน การจัด
ประชุมสัมมนาประจําปีต้องเลื่อนออกไป ในปีงบประมาณ 2555 แต่การดําเนินงานยัง
ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 

 
 

 

5_9-1(4).PDF
5_9-1(5).PDF
5_9-1(6).PDF
5_9-1(7).PDF
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่

มีการเรียนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล “การดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการร่วมกลุ่มกันของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก โดยมีผู้นําที่อาจ
เป็นผู้นําชุมชน หรือเป็นผู้นําที่กลุ่มคนจัดในชุมชนนั้นๆ เลือกตั้งขึ้นมา มีความพร้อม
ในเรื่องการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ในการดูวีดิทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นต่อการ
เรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้ ที่จะทําหน้าที่อํานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร รวมถึงการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกทํา
กิจกรรมตามหลักสูตร  

ดังนั้นตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องใช้เวลา 72 ชั่วโมง ประมาณ 8 
สัปดาห์ จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 

มสธ. / ศศพ. 5.9–3 (1) 
แนวทางการเรียนรู้หลักสูตร “การ
ดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ 1” 

มสธ. / ศศพ. 5.9–3 (2) 
คู่มือผู้จัดการเรียนรู้ 

มสธ. / ศศพ. 5.9–3 (3) 
หลักสูตร “การดํารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1” 

มสธ. / ศศพ. 5.9–3 (4) 
รายชื่อสื่ อคัดสรร (ประกอบการ
เรียนรู้) 

มสธ. / ศศพ. 5.9–3 (5) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ./ศศพ. 5.9-1 (4)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของ
คนในชุมชนและเอกลั กษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

การเรียนรู้ตามหลักสูตรนั้น เนื่องจากมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการดูสื่อ
วีดิทัศน์เป็นหลัก โดยมีสื่อวีดิทัศน์หลัก และสื่อวีดิทัศน์เลือก ดังนั้นเมื่อกลุ่มผู้เรียนใน
ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ได้เรียนรู้ตามสื่อวีดิทัศน์หลักเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะตก
ลงกันในการเลือกดูสื่อวีดิทัศน์เรื่องที่ตนเองสนใจได้ ทําให้หลังการได้ดูวีดิทัศน์และมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้ว กลุ่มผู้เรียนรู้ก็สามารถที่จะดัดแปลงความรู้ที่
ได้รับให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การทํานาโยน ใน
ชุมชนนั้นมีการทํานาเช่นเดียวกัน แต่เป็นลักษณะของนาหว่าน ก็อาจดัดแปลงหรือ
เลือกที่จะทดลองทํานาโยนขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนบ้าง โดยไม่จําเป็นต้อง
เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป 

มสธ. / ศศพ. 5.9–4 (1) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / ศศพ. 5.9-3 
(4) 

มสธ. / ศศพ. 5.9–4 (2) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / ศศพ. 5.9-1 
(5) 
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5_9-3(2).pdf
5_9-3(3).pdf
5_9-3(4).pdf
5_9-1(4).PDF
5_9-3(4).pdf
5_9-1(5).PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

ผลกระทบของการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล “การดํารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น เนื่องจากลักษณะของหลักสูตรเป็นการเรียนรู้ในการทํา
เกษตรกรรม หรือวิธีการทําอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น น้ํายา
ชีวภาพ น้ํายาล้างจาน น้ํายาซักผ้าเป็นต้น ทําให้กลุ่มผู้เรียนรู้สามารถนําไปปฏิบัติหรือ
ทําขึ้นเองได้จริงที่ครอบครัวของตน และในบางกลุ่มเรียนรู้ เช่นกลุ่มเรียนรู้ที่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลํากะลา อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยานั้น 
เนื่องจากผู้เรียนรู้จํานวนหนึ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพปลูกผักขาย ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันในการ
ขายผักโดยมีตัวแทนของคนในกลุ่มเรียนรู้นั้น ที่รับชื่อและนําไปขายต่อให้ ทําให้ตัด
ปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางลงได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้
ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้มากข้ึน ลดปัญหาหนี้สินลง 

มสธ. / ศศพ. 5.9–5 (1) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / ศศพ. 5.9-1 
(5) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

5_9-1(5).PDF
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.18.1 (สมศ.18.1)  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

มหาวิทยาลัยเลือกประเด็น “ด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร” เป็น
ประเด็นชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน ซึ่งการเลือก
ประเด็นดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

สวัสดิการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรเป็นนโยบายสําคัญที่
มหาวิทยาลัยให้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยให้บรรจุโครงการไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งงานสวัสดิการมีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
P-Plan  มีการวางแผนการจัดโครงการ ได้แก่ 

1. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปี และเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ 
2.  สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจําปี และส่ง

เอกสาร/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมบริการตรวจสุขภาพ  
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรมผ่านข่าวรายวัน ระบบ Intranet  ระบบ

Internet และจัดทําหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุก
หน่วยงาน รวมทั้งส่งหนังสือแจ้งข้าราชการบํานาญทราบ 

5. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ  
 

มสธ. / กจ. 5.18.1-1 (1) 
โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี 
2554  

5_18_1/5_18_1-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  (ต่อ) 
D-Do 

มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการให้แพทย์และผู้ช่วยพยาบาล
ดูแลตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลากร และได้รับความร่วมมือกับศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําหนา้ที่ในการตรวจสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 21 – 
23 กุมภาพันธ์ 2554  มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 1,810 ราย ณ 
อาคารสัมมนา โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ จํานวน 1 ห้อง และห้องประชุมกลุ่มย่อย 
จํานวน 8 ห้อง  
C-Check 

ภายหลังจากการตรวจสุขภาพ แพทย์/ผู้ช่วยพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ให้ผู้เข้ารับบริการทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจ หากการตรวจบางรายการต้องรอ
ผล งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจ
สุขภาพให้แก่บุคลากรเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการติดตามบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ
ให้ได้รับการรักษาต่อที่ถูกต้อง 
A-Act 

การตรวจสอบผลการจัดโครงการ/กิจกรรมดําเนินการโดยประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการจากแบบสอบถาม ซึ่งงานสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลโครงการ และได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปี 
2555 เช่น เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากอาคารสัมมนา เป็นอาคารพิทยพัฒน์ และ
อาคารอเนกนิทัศน์ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น โดยได้
นําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ง
ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

มสธ. / กจ. 5.18.1-1 (2) 
สรุปผลการตรวจสุขภาพ ประจําปี 
2554  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํา

กว่าร้อยละ 80 
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรจุโครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รหัส พ 1.2.2 ผลผลิตการจัดสวัสดิการทั่วไป กิจกรรมหลักที่ 1 จัดบริการสวัสดิการ
ทั่วไป ภายใต้ตัวชี้วัด “จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ” โดยโครงการตรวจสุขภาพเป็น 
1 ใน 5 กิจกรรม ที่ได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายให้จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ ง จึงคิดเป็น
ร้อยละ 100 

มสธ. / กจ. 5.18.1-2 (1) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 
ของกองการเจ้าหน้าที่   
  

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
สถาบัน 

การตรวจสุขภาพประจําปีมีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อบุคลากรในมหาวิทยาลยั ดังนี้  
1. เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังดูแลตนเอง

ให้แก่บุคลากร ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของบุคลากร 
2. บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง 
3. ทําให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
4. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
5. ลดภาระเร่ืองการสํารองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร 

 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 

1. การให้ความสําคัญต่อสุขภาพของบุคลากร จะทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพราะบุคลากรคือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบหลักต่อความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร  

2. ลดปริมาณจํานวนงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน
ภาพรวม เนื่องจากบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ อันเป็นการ
ป้องกันก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงกว่า 

 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ 

- - 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 3 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.18.2 (สมศ.18.2)  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) 

มหาวิทยาลัยเลือกประเด็น “การจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 33 ปี” เป็นประเด็นชี้นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคม ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ซึ่งการเลือกประเด็นดังกล่าว ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2555 

ในวันที่ 5 กันยายน 2554 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัมหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ ทั้งที่ มสธ. จ.นนทบุรี 
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
โดยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
Plan (P) : 

มีการวางแผนการดําเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 33 ปี จํานวน 3 ครั้ง  ได้แก่ 

1. การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 

2. การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 

3. การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

มสธ. / สว. 5.18.2-1 (1) 
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่  1 6 4 / 2 5 5 4  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการ
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี 

มสธ. / สว. 5.18.2-1 (2) 
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ทา งวิ ช า ก า ร เนื่ อ ง ใน โอกาส วั น
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี  
- ครั้ ง ที่  1 / 25 54  เ มื่ อ วั น ที่  1 

กุมภาพันธ์ 2554 
- ครั้ งที่  2/2554 เมื่ อวั นที่  23 

กุมภาพันธ์ 2554 
- ครั้ งที่  3/2554 เมื่ อวั นที่  30 

มิถุนายน 2554 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_18_2/5_18_2-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/5_18_2/5_18_2-1(2).pdf


161 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ

(PDCA)  (ต่อ) 
โดยการประชุมดังกลา่ว ได้มีการวางแผนการดําเนนิงานในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
1. กําหนดหัวข้อกิจกรรมทางวิชาการ (Theme)  
2. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  
3. กําหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
4. กําหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
5. กําหนดเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ 

Do (D) : 
มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้จัด

กิจกรรมทางวิชาการ จํานวน 19 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 2,098,759 บาท 
1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดกิจกรรมทางวิชาการ 

(Theme) ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก” 
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจําหน่าย

สินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
3. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

- ที่ มสธ. นนทบุรี กําหนดให้จัดกจิกรรมระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2554  
- ที่ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง กําหนดให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  

1 – 7 กันยายน 2554 
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การอภิปราย/บรรยาย/ประชุม/สัมมนา 
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน ์

- จัดนิทรรศการทางวชิาการ ใช้พืน้ที่ห้องกระจก ใต้อาคารวิทยทศัน์ 
- จําหน่ายสินคา้ และการแสดงศลิปวัฒนธรรม บริเวณลานจอดรถหน้า

อาคารบริหาร และบริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 
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 5. กําหนดเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
ใช้งบประมาณได้ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพิธีทางศาสนา ค่าสําเนาเอกสาร เป็น
ต้น 

Check (C) : 
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดทํา

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวิชาการ 
เป็นผู้ติดตามและสรุปผลรายงานในภาพรวมต่อคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี 
Act (A) : 

ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวิชาการ ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สว. 5.18.2-1 (3) 

การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ทา งวิ ช าก า ร เนื่ อ ง ใน โอกาส วั น
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 34 ปี 
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2555 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80 

มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการ ครบทุกกิจกรรม จํานวน 19 โครงการตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100  โดยใช้งบประมาณ จํานวน 1,871,935 บาท จากเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 2,098,759 บาท  
 

 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน 

1. เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน 
2. เป็นการพัฒนาคนและชุมชนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชุมชน 
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4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
1. มีความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ / เพิ่มเติมตามความ

ต้องการ ความจําเป็นเพื่อการดํารงชีพ 
2. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
3. เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ 

- - 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 3 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

มีนโยบายและแผนแม่บทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม / 
โครงการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
การดําเนินการอย่างเพียงพอ  
 
 

มสธ. / สศต. 6.1-1 (1)  
แผนแมบ่ทการทาํนบุํารงุศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552 - 2556) 

มสธ. 6.1-1 (2)  
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553  
- พ.ศ.2557) สู่แผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการประจําปีของ มสธ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยและจัดโดยชมรมนักศึกษา เช่น 

1. ชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ในโครงการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนมีความรู้  มีทัศนะกว้างขวางรอบตัวเกี่ยวกับสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่ 
 - ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา  
 - ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
 - ชุดวิชา 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 
 - ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
 - ชุดวิชา 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 - ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

2.  จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เร่ือง “ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพืน้บา้นของประเทศแถบลุ่มน้าํโขง” 
ระหว่างวันที่ 18–20 กุมภาพันธ์ 2554  ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพื่อทํานุบํารุงรักษาและส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม  
การแสดงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาการศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

มสธ. 6.1-2 (1)  
ตัวอย่างชุดวชิาด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) 

เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานวิจยั 
เรื่อง ศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นลุม่แม่น้ํา
โขง (หลักฐานเปน็หนังสือประกอบ 
การนาํเสนอผลงานวิจัย) 
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2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    (ต่อ) 

ซึ่งทําให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันลําค่าสืบทอด
สู่อนุชนรุ่นหลัง โดยการสัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษา มสธ. ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทเข้าร่วมกิจกรรม  โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการสัมมนาตลอด
ทั้ง 3 วัน และนักศึกษาปริญญาโทได้นําเสนอผลงานวิจัยดังนี้ 

2.1 พระบรรพต  คงศักดิ์   นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความเชื่อและอิทธิพลของวัตถุ
มงคล หลวงปู่ชอบ ปทีโป (พงษ์ไพบูลย์) วัดเขารังเสือ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

2.2 นางสาวพัชรินทร์  โยธาปาน นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์มสธ.  นําเสนอผลานวิจัย เรื่อง ประเพณีลอยเคราะห์ของ
ชาวบ้าน ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.3 นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตร นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทยคดี
ศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มสธ. นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมสาเกต : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ตําบลมะบ้า อําเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    (ต่อ) 

3. การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ  เช่น  

3.1  โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย
กระทง ที่ มสธ.” ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระ
น้ําหน้าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

       (ระดับความพึงพอใจ  4.02) 
3.2 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านของประเทศแถบลุ่มน้ําโขง ณ หอประชุมบัวศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 (จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (ระดับความพึงพอใจ3.50) 

3.3 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง 
ภาคใต้ จํานวน 45 รูป (2 ครั้ง) วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2554 (ระดับความ
พึงพอใจ 4.27) 

 

มสธ. / สศต. 6.1- 2 (3) 
สรุปผลการจัดงานลอยกระทง 
ประจําปี 2553 และภาพกิจกรรม 

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

มสธ. / สศต. 6.1-2 (5) 
โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
รายการธรรมะทางวทิยุกระจายเสียง 
ภาคใต ้
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2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   

     (ต่อ) 

    3.4  โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรมที่ดาํเนินการโดยชมรมนักศึกษา
ร่วมกับศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  เช่น 
          1)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  เพชรบุรี 
               1.1  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์  วันที่ 5 เมษายน 2554  (ระดับ
ความพึงพอใจ 4.50) 
               1.2  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าการศึกษา  วันที่ 13  
กรกฎาคม  2554  (ระดับความพึงพอใจ 4.53) 
           2)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  จันทบุรี 
                2.1  โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  วันที่ 11 เมษายน 2554  (ระดับ
ความพึงพอใจ  3.71) 
                2.2  โครงการนิทรรศการสืบสานภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทนัสากล  
สร้างสรรค์ชุมชนที่ยัง่ยืน  วนัที่ 15 สิงหาคม 2554  (ระดับความพึงพอใจ 4.56) 
           3)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  นครศรีธรรมราช 
                3.1  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัอาสาฬหบชูา  และวันเข้าพรรษา  วนัที่  
10 กรกฎาคม 2554  (ระดับความพึงพอใจ 4.41) 
           4)  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา 
                 4.1 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์  วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554  
(ระดับความพึงพอใจ 4.34) 
                 4.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและชุดไทยธรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 
2554  (ระดับความพึงพอใจ 4.70) 
 
 

มสธ./ศวน.มสธ.พบ.6.1-2 (6) 
    กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์   
มสธ./ศวน.มสธ.พบ.6.1-2 (7) 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ
ทอดผ้าปา่การศึกษา   

มสธ./ศวน.มสธ.จบ.6.1-2 (8) 
โครงการวันผูสู้งอายุแห่งชาติ   

มสธ./ศวน.มสธ.จบ.6.1-2 (9) 
    โครงการนิทรรศการสืบสาน 

ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทนั    
          สากลสรา้งสรรค์ชุมชนที่ยั่งยืน  

มสธ./ศวน.มสธ.นศ.6.1-2 (10) 
    กิจกรรมเนื่องในโอกาส 
    วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
มสธ./ศวน.มสธ.ยล.6.1-2 (11) 

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์   

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_1-2(6).pdf
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_1-2(10).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_1-2(11).pdf


169 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
(ต่อ) 

           5)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  อุดรธาน ี
                  5.1  โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน  วนัที่  20  สิงหาคม  2554  
(ระดับความพึงพอใจ  4.82) 

             5.2  โครงการรักษ์บ้านเชียง  วันที่  21  สิงหาคม  2554  (ระดับ 
ความพึงพอใจ  4.71)     
           6)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  นครสวรรค์ 
                6.1  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  วนัที่  14  กรกฎาคม  2554  (ระดับ
ความพึงพอใจ  4.17) 
                6.2  กิจกรรมถวายผ้าปา่สามัคคี  วันที่  24  กรกฎาคม  2554  (ระดับ
ความพึงพอใจ  4.47) 
           7)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  นครนายก 
                7.1  กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมและประเพณีวันเข้าพรรษา  วันที่  13  
กรกฎาคม  2554  (ระดับความพึงพอใจ 4.46) 
           8)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ. ลําปาง 
                8.1  โครงการถวายเทียนพรรษานาํทางสู่แสงสวา่งทางปญัญา  วนัที่  10  
กรกฎาคม  2554  (ระดับความพึงพอใจ  4.95) 
                8.2  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  วันที่  15  กรกฎาคม  2554  (ระดับ
ความพึงพอใจ  4.90) 

มสธ./ศวน.มสธ.ยล.6.1-2 (12) 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและชุดไทยธรรม   

มสธ./ศวน.มสธ.อด.6.1-2 (13) 
โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน   

มสธ./ศวน.มสธ.อด.6.1-2 (14) 
โครงการรักษ์บ้านเชียง              

มสธ./ศวน.มสธ.นว.6.1-2 (15) 
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
มสธ./ศวน.มสธ.นว.6.1-2 (16) 
      กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี 
มสธ./ศวน.มสธ.นย.6.1-2 (17) 

กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีวันเข้าพรรษา  

มสธ./ศวน.มสธ.ลป.6.1-2 (18) 
โครงการถวายเทียนพรรษานาํทางสู่
แสงสว่างทางปัญญา  

มสธ./ศวน.มสธ.ลป.6.1-2 (19) 
กิจกรรมวันอาสาฬหบชูา 
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2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
(ต่อ) 

           9)  ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ.  อุบลราชธานี 
                9.1  กิจกรรมรดน้ําดําหัวในวนัสงกรานต์  วนัที่  11  เมษายน  2554  
(ระดับความพึงพอใจ  4.49) 
                9.2  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวนัเข้าพรรษา  วันที่  12  กรกฎาคม  
2554  (ระดับความพึงพอใจ  3.28)              

มสธ./ศวน.มสธ.อบ.6.1-2 (20) 
กิจกรรมรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต์   

มสธ./ศวน.มสธ.อบ.6.1-2 (21) 
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวัน

เข้าพรรษา   
3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน  

     มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ดังนี้ 
1. การจัดทําเว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน

การจัดโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บทความด้านศิลปวัฒนธรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม 

2. การผลิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จัดรายการ Webcasting STOU 

3. การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วาไรตี้สุดสัปดาห์ ข่าว มสธ. 
4. การเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 www.youtube.com 
5. การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ช่องทรู วิชั่น ช่องวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

DLTV 8 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (1)  
Website แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน ์

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

มสธ. / สศต. 6.1-3 (3)  
รายการสารพนัยามบ่าย 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (4) 
วาไรตี้สุดสัปดาห์ ฉบบัที่ 91 วันพุธที่ 23 
ก.พ. 2554 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (5) 
ข่าว มสธ. 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (6) 
http://www.youtube.com 
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http://www.youtube.com/
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index%20progation.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index%20progation.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index%20progation.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.1/KPI6.1-3%20(2)%20.pdf
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%203/6_1-3%20(4)%20.pdf
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4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับความพึงพอใจในภาพรวมใน
ระดับมาก (ระดับ 4.36) 
 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (1)  
อ้างอิงเอกสารมสธ. / สศต. 6.1-2 
(1) -6.1-2 (21) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในโครงการและกิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดโครงการและกิจกรรมมาวางแผนการดําเนินงานในการ
จัดครั้งต่อไป เช่น 

1.1 โครงการเทศกาลวันลอยกระทง มีการนําข้อเสนอแนะจากการจัดงานปี 2552 
มาปรับปรุงการจัดงานปี 2553 ดังนี้ 
-  จัดที่นั่งเพิ่มเป็น 400 ที่นั่ง 
-  เปิดโอกาสให้ นศ. มสธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวด 
-  จัดจ้างเอกชนในการจัดเช่าเวทีพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และเพิ่มเติมการ

ประดับตกแต่งไฟ ซึ่งทําให้พื้นที่มีแสงไฟฟ้าสว่างมากข้ึน 
 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (1)  
รายละเอียดการนาํผลประเมินไป
ปรับปรุง 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_1-5%20(1).xlsx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

   (ต่อ) 

2. สํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรธิราช ได้จัดสัมมนาแผนแม่บท 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้นระหว่างวันที่  17 -18 มิถุนายน 2554   ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชิญ นายกสภา
มหาวิทยาลัย (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)  มอบนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในระบบการศึกษาทางไกล      รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (รศ.สราวุธ  
สุธรรมาสา)  มอบแนวทางในการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.
ทรงคุณ  จันทจร  (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) วิพากษ์แผนแม่บทฯ  และมีการดูงานการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  และเชิญผู้รับผิดชอบด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกหน่วยงาน 
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และชมรมนักศึกษา 
มสธ. เข้าร่วมการการสัมมนา จํานวน 60 คน การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงแผนแม่บทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปทิศทางที่
ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 -2558)  และ
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ของแผนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามแผนแม่บทฯ 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีชื่อเสี ยงด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําผลที่ได้รับมาปรับปรุงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทุก
หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสืบไป 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (2)  
สําเนาคาํสั่งมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1771/2554 
เร่ือง ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (3)  
กําหนดการสัมมนาแผนแม่บทการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 
17 – 18 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง
ประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 และ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน

คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ  

- - 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.10 (สมศ.10)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

มีนโยบายและแผนแม่บทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม / 
โครงการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อดําเนินการตามกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เรียบร้อย
แล้ว จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในรอบปีถัดไป
ให้ดีขึ้น 

 
 

มสธ. / สศต. 6.10-1 (1)  
แผนแม่บทการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552 - 2556) 

มสธ. 6.10-1 (2) 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพฒันา
ระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2553 
– 2557 สู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ มสธ. ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_10-1(1).pdf
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80  
จากแผนแม่บทการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(พ.ศ.2552-2556) ได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรมหลัก สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ จํานวน 14 
โครงการ/กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ  82.35 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

1. โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รหัส ง 2.2.1  (เงินรายได้) 
กิจกรรม : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.1 จัดพิธีถวายผ้า
พระกฐิน
พระราชทาน 

(1) 

1 ครั้ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน       
ณ วัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.เมือง      
จ.ตราด  วันท่ี 13 พ.ย. 2553    

1 ครั้ง 

1.2  จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ศาสนาและงาน
ประเพณีโดยศูนย์
วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

(2) 

20 ครั้ง ศวน.ยะลา 
1. กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันมหา 

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 
พรรษา  5  ธันวาคม 2553  วันท่ี 5 
ธ.ค. 2553  

2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และชุด
ไทยธรรม วันท่ี 8 ก.ค.2554  

3. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 12 กัณฑ์       
   วันท่ี 25-26 ก.ค.2554 
ศวน.เพชรบุร ี
1. สืบสานประเพณีสงกรานต์                
   วันท่ี 5 เม.ย. 2554 
2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ 
   ทอดผ้าป่า วันท่ี 13 ก.ค.2554 

20 
ครั้ง 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (1) 
สรุปผลการดําเนนิงานด้านการทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.  
2554 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (2) 
จัดพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  

มสธ. / ศวน.มสธ.ยล.6.10-2 (3) 
    กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวนัมหา 
    มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83  
    พรรษา  5 ธันวาคม 2553 
มสธ. / ศวน.มสธ.ยล.6.10-2 (4) 
    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และชุด 

    ไทยธรรม  
มสธ. / ศวน.มสธ.ยล.6.10-2 (5) 
    กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 12 กัณฑ์  
มสธ. / ศวน.มสธ.พบ.6.10-2 (6) 
    สืบสานประเพณีสงกรานต์  
มสธ. / ศวน.มสธ.พบ.6.10-2 (7) 
    กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ  
    ทอดผ้าปา่  
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/1-ศวน.ยะลา/2-%20รายงานกิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/1-ศวน.ยะลา/2-%20รายงานกิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/1-ศวน.ยะลา/6_10-2(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/1-ศวน.ยะลา/3-%20รายงานกิจกรรมเทศน์มหาชาติ.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.%20%20เพชรบุรี/สงกรานต์/6_10-2(6).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/2-ศวน.%20%20เพชรบุรี/สงกรานต์
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.%20%20เพชรบุรี/เทียนพรรษา/6_10-2(7).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/2-ศวน.%20%20เพชรบุรี/เทียนพรรษา
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/2-ศวน.%20%20เพชรบุรี/เทียนพรรษา


176 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

  ศวน.นครนายก 
1. กิจกรรมสืบสานประเพณี 

วันสงกรานต์ ประจําปี 2554 วันท่ี 
12 เม.ย. 2554 

2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
   วันท่ี 13 ก.ค. 2554 
ศวน.จันทบุรี 
1. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
   วันท่ี 11 เม.ย. 2554  
2. โครงการนิทรรศการ สืบสานภูมิ 
   ปัญญาไทย ก้าวไกลทันสากล 
   สร้างสรรค์ชุมชนท่ียั่งยืน วันท่ี 15 ส.ค.  
ศวน.นครสวรรค ์
1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
   วันท่ี 14 ก.ค. 2554 
2. กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี  
   วันท่ี 24 ก.ค. 2554  
ศวน.ล าปาง 
1. โครงการถวายเทียนพรรษานําทางสู่

แสงสว่างทางปัญญา  วันท่ี 10 ก.ค.  
2. โครงการเวียนเทียนอาสาฬหบูชา  
   วันท่ี 15 ก.ค. 2554 

 

    
 

มสธ. / ศวน.มสธ.นย.6.10-2 (8) 
    กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน 

    สงกรานต์ ประจําปี 2554  
มสธ. / ศวน.มสธ.นย.6.10-2 (9) 
    กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
มสธ. / ศวน.มสธ.จบ.6.10-2 (10)     

โครงการวันผูสู้งอายุแห่งชาติ  
มสธ. / ศวน.มสธ.จบ.6.10-2 (11) 
     โครงการนิทรรศการ สืบสานภูมิ 
     ปัญญาไทย ก้าวไกลทนัสากล 
     สร้างสรรค์ชุมชนที่ยัง่ยืน  
มสธ. / ศวน.มสธ.นว.6.10-2 (12)      

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
มสธ. / ศวน.มสธ.นว.6.10-2 (13)      
     กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคค ี
มสธ. / ศวน.มสธ.ลป.6.10-2 (14)      

โครงการถวายเทียนพรรษานาํทางสู่ 
     แสงสว่างทางปัญญา 
มสธ. / ศวน.มสธ.ลป.6.10-2 (15)      
    โครงการเวียนเทียนอาสาฬหบูชา  

 
 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/3-ศวน.นครนายก/6_10-2(8).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/3-ศวน.นครนายก/1-งานสงกรานต์%2012%20เมย.54%20นครนายก.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/3-ศวน.นครนายก/1-งานสงกรานต์%2012%20เมย.54%20นครนายก.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/3-ศวน.นครนายก/6_10-2(9).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/3-ศวน.นครนายก/2-วันเข้าพรรษา%2013%20กค.54%20นครนายก.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/4-ศวน.จันทบุรี/6_10-2(10).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/4-ศวน.จันทบุรี/1-%20ผู้สูงอายุแห่งชาติ%2011%20เม.ย.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/4-ศวน.จันทบุรี/6_10-2(11).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/4-ศวน.จันทบุรี/2-%20สืบสานภูมิปัญญาไทย%2015%20สค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/4-ศวน.จันทบุรี/2-%20สืบสานภูมิปัญญาไทย%2015%20สค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/4-ศวน.จันทบุรี/2-%20สืบสานภูมิปัญญาไทย%2015%20สค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.นครสวรรค์/6_10-2(12).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/5-ศวน.นครสวรรค์/1-%20ถวายเทียนพรรษา%2014%20กค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.นครสวรรค์/6_10-2%20(13).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/5-ศวน.นครสวรรค์/2-%20ถวายผ้าป่าสามัคคี%2024%20กค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6-ศวน.ลำปาง/6_10-2(14).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6-ศวน.ลำปาง/6_10-2(15).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/6-ศวน.ลำปาง/2-%20วันอาสาฬหฯ%2015%20กค.54.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

  ศวน.นครศรีธรรมราช 
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเน่ือง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ดังน้ี 
1. จัดนิทรรศการ วันท่ี 7 – 30 ก.ค. 

2554  
2. ร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษาและผ้า

อาบนํ้าฝน วันท่ี 10 ก.ค. 2554 
ศวน.อุดรธานี 
1. โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน  
   วันท่ี 20 ส.ค. 2554  
2. โครงการรักษ์บ้านเชียง  
   วันท่ี 21 ส.ค. 2554 
ศวน.อุบลราชธาน ี
1. กิจกรรมรดนํ้าดําหัวเน่ืองในวัน

สงกรานต์  วันท่ี 11 เม.ย. 2554  
2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวัน 
   เข้าพรรษา วันท่ี 12 ก.ค. 2554    
ศวน.สุโขทัย 
1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม            
   “วันสงกรานต์”  วันท่ี 6 เม.ย. 2554 

 

    
 

มสธ. / ศวน.มสธ.นศ.6.10-2 (16)      
จัดนิทรรศการ วันอาสาฬหบชูาและ
วันเข้าพรรษา ร่วมทําบุญถวายเทียน
พรรษาและผา้อาบน้ําฝน 

มสธ. / ศวน.มสธ.อด6.10-2 (17)      
     โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน 
มสธ. / ศวน.มสธ.อด.6.10-2 (18)      
     โครงการรักษ์บ้านเชียง 
มสธ. / ศวน.มสธ.อบ.6.10-2 (19)      
     กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน 

     สงกรานต ์

มสธ. / ศวน.มสธ.อบ.6.10-2 (20)      
     กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน 
     วันเข้าพรรษา 
มสธ. / ศวน.มสธ.สท.6.10-2 (21)      
       โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     
      “วันสงกรานต”์ 
    
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/7-ศวน.นครศรีฯ/6_10-2(16).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/7-ศวน.นครศรีฯ/วันอาสาฬบูชา%2010%20กค.54.pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/7-ศวน.นครศรีฯ/วันอาสาฬบูชา%2010%20กค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/8-ศวน.อุดรธานี/6_10-2(17).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/8-ศวน.อุดรธานี/1-%20บายศรีสู่ขวัญ%2020%20สค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/8-ศวน.อุดรธานี/6_10-2(18).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/8-ศวน.อุดรธานี/2-%20รักษ์บ้านเชียง%2021%20สค.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/9-ศวน.อุบล/6_10-2(19).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/9-ศวน.อุบล/1-%20รดน้ำดำหัว%2011%20เมย.54.pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/9-ศวน.อุบล/1-%20รดน้ำดำหัว%2011%20เมย.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/9-ศวน.อุบล/6_10-2(20).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/10-ศวน.สุโขทัย/6_10-2(21).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/10-ศวน.สุโขทัย/สงกรานต์%206%20เมย.54.docx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/10-ศวน.สุโขทัย/สงกรานต์%206%20เมย.54.docx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(3)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม%2010%20ศูนย์/9-ศวน.อุบล/2-%20ถวายเทียนพรรษา%2012%20กค.54.pdf
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

1.3 จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ศาสนา/ประเพณี
และถ่ายทอด
ภูมิปํญญาไทย    (3) 

1 ครั้ง โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
“ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นบ้าน
ของประเทศแถบลุ่มนํ้าโขง”  
วันท่ี 18 – 20 ก.พ. 2554  

1 ครั้ง 

2. กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (งบแผ่นดิน) 
กิจกรรม : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
 
 
 
 
 

(4) 

3 ครั้ง 1. งานประเพณีลอยกระทง “ชุมชนร่วม
ใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่  
มสธ”  วันท่ี 21 พ.ย. 2553 

2. งานประเพณีสงกรานต์ “ตักบาตร 
   สงกรานต์ เบิกบานวัฒนธรรมไทย

มอญ”   วันท่ี 7 เม.ย. 2554  
3. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ณ  วัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.
เมือง   จ.ตราด  วันท่ี 13 พ.ย. 2553  

3 ครั้ง 

2. โครงการอบรม
ปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 

(5) 

2 ครั้ง โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบรอบ 84 พรรษา  
   รุ่นท่ี 1 วันท่ี 27 – 29 เม.ย. 2554  
   ณ วัดป่าพง ต.วังทองหลาง อ.ลําลูกกา  
   (คลอง 10) จ.ปทุมธานี 
   รุ่นท่ี 2 วันท่ี 14 – 16 มิ.ย. 2554  
   ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
   อ.วังน้อย จ.อยุธยา 

2 ครั้ง 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (22) 
     โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ  

 เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง  
พื้นบ้านของประเทศแถบลุ่มน้ําโขง” 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (23) 
     งานประเพณีลอยกระทง “ชุมชน 

     ร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทยลอย 
     กระทงที่  มสธ”  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (24) 
    งานประเพณสีงกรานต์ “ตักบาตร 

     สงกรานต์ เบิกบานวัฒนธรรมไทยมอญ”   
มสธ. / สศต. 6.10-2 (25) 
    จัดพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (26) 
    โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสง่เสริม

คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรฯ รุ่นที่ 1 
วันที่ 27 – 29 เม.ย. 2554 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (27) 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรฯ  รุ่นที่ 
2 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2554 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(22).pdf
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(4)%20จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนา%20ประเพณี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(23).pdf
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(5)%20โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม/1-%20ลอยกระทง
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(5)%20โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม/1-%20ลอยกระทง
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(24).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(5)%20โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม/2-%20สงกรานต์%207%20เมษายน%2054
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(5)%20โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม/2-%20สงกรานต์%207%20เมษายน%2054
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(25).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(5)%20โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม/3-%20งานกฐินพระราชทานปี%2053%20ตราด
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(26).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(6)%20โครงการอบรมปฏิบัติธรรม/อบรมปฏิบัติธรรม%20ครบรอบ%2084%20พรรษา%20รุ่นที่%201%20วันที่%20%2027-29%20เม.ย.54.pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA54/KPI/KPI_6_10_สมศ/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(6)%20โครงการอบรมปฏิบัติธรรม/อบรมปฏิบัติธรรม%20ครบรอบ%2084%20พรรษา%20รุ่นที่%201%20วันที่%20%2027-29%20เม.ย.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(27).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(6)%20โครงการอบรมปฏิบัติธรรม/อบรมปฏิบัติธรรม%20ครบรอบ%2084%20พรรษา%20รุ่นที่%202%20วันที่%2014-16%20มิ.ย.54.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(6)%20โครงการอบรมปฏิบัติธรรม/อบรมปฏิบัติธรรม%20ครบรอบ%2084%20พรรษา%20รุ่นที่%202%20วันที่%2014-16%20มิ.ย.54.pdf
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ผลการด าเนินงาน รวม 

3. โครงการดนตรี
เฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(6) 

1 ครั้ง โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 84 พรรษา วันท่ี 7 ก.ย. 2554 

1 ครั้ง 

4. โครงการ
ภาษาไทยสู่สากล 

(7) 

1 ครั้ง - - 

5. โครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาไทย 

(8) 

1  ครั้ง โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
“ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นบาท
ของประเทศแถบลุ่มนํ้าโขง” วันท่ี 18 – 
20 ก.พ. 2554 

1 ครั้ง 

6. โครงการวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมใต้ร่ม
พระบารมี 84 
พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

(9) 

1 ครั้ง - - 

7. โครงการสวนา
ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ 
ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ทั่วประเทศ 

(10) 

1 ครั้ง - - 

 
 

   

 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (28) 
โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ฯ  

 
 
 
 
 
 
มสธ. / สศต. 6.10-2 (29) 
     โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ  
     เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง 
     พื้นบ้านของประเทศแถบลุ่มน้าํโขง” 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(28).pdf
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8. โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. 10 
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 

10 ครั้ง ศวน.เพชรบุร ี
1. โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมือง

เพชร    วันท่ี 24 มิ.ย. 2554 
 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
   “ปูนปั้น สกุลช่างเมืองเพชร คุณค่า

มรดกไทย” วันท่ี 1 ก.ค. 2554  
ศวน.นครสวรรค ์
1. โครงการสืบสานตํานานเพลงพื้นบ้าน

ท่าโพ วันท่ี 28 มิ.ย. 2554 
2. โครงการอนุรักษ์ถักทอเสื่อหวายบ้าน 
   เกาะหงษ์ วันท่ี 31 ก.ค. 2554 
ศวน.จันทบุรี 
1. โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือเสริมสร้าง 
   คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
   บุคลากร และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี  
   วันท่ี 20  ส.ค. 2554 
ศวน.นครศรีธรรมราช 
1. โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย 
   สถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช   
   วันท่ี 29 ม.ค. 2554 

12 
ครั้ง 

    
 

มสธ. / ศวน.มสธ.พบ.6.10-2 (30) 
โครงการตามรอยสนุทรภู่ในเมืองเพชร 

มสธ. / ศวน.มสธ.พบ.6.10-2 (31) 
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ    
     “ปูนปัน้ สกุลช่างเมืองเพชร คุณค่า 
     มรดกไทย”  
มสธ. / ศวน.มสธ.นว.6.10-2 (32)      

 โครงการสืบสานตํานานเพลงพืน้บ้าน 
     ท่าโพ  
มสธ. / ศวน.มสธ.นว.6.10-2 (33)      
     โครงการอนุรักษ์ถักทอเสื่อหวายบ้าน 

     เกาะหงษ์  
มสธ. / ศวน.มสธ.จบ.6.10-2 (34)   
     โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้าง 

     คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
     บุคลากร และประชาชนในเขตพื้นที่ 
     ศูนย์วิทยพฒันา จังหวัดจันทบุรี  
มสธ. / ศวน.มสธ.นศ.6.10-2 (35)      
     โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย 

     สถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช  
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file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/1-ศวน.เพชรบุรี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.นครสวรรค์/6_10-2(32).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/2-ศวน.นครสวรรค์
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/2-ศวน.นครสวรรค์
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/2-ศวน.นครสวรรค์/6_10-2(33).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/2-ศวน.นครสวรรค์
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/2-ศวน.นครสวรรค์
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/4-ศวน.จันทบุรี/6_10-2(34).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/3-ศวน.จันทบุรี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/3-ศวน.จันทบุรี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/3-ศวน.จันทบุรี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/3-ศวน.จันทบุรี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/7-ศวน.นครศรีฯ/6_10-2(35).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/4-ศวน.นครศรีธรรมราช
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/4-ศวน.นครศรีธรรมราช
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

  ศวน.อุบลราชธาน ี
1. โครงการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา

คนพัฒนาจิตใจ อุบลราชธานี 
   วันท่ี 18 – 20 ก.พ. 2554  
ศวน.อุดรธานี 
1. โครงการประกวดเล่าเรื่อง “รักษ์

มรดกไทย ภูมิใจมรดกโลก” วันท่ี 5 
ก.ย. 2554  

ศวน.ยะลา 
1. โครงการกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 
   นักศึกษา มสธ. วันท่ี 21 – 22 พ.ค.  
   2554 
ศวน.นครนายก 
1. โครงการธรรมทัศนาจร (ศาสน 
   มัคคุเทศก์) วันท่ี 30 เม.ย. 2554 
ศวน.สุโขทัย 
1. โครงการสืบสานพิธีกรรม สืบชะตา

คน  วันท่ี 13 ส.ค. 2554 
ศวน.ล าปาง 
1. โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

กลุ่มแกะสลักไม้พ้ืนเมืองบ้านถ้ําผา
ตอง  จ.เชียงราย วันท่ี 30 – 31 ก.ค. 
2554 

 

    
 

มสธ. / ศวน.มสธ.อบ.6.10-2 (36)      
    โครงการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคน  
    พัฒนาจิตใจ อุบลราชธานี  
มสธ. / ศวน.มสธ.อด.6.10-2 (37)      
    โครงการประกวดเล่าเร่ือง “รักษ์

มรดกไทย ภูมิใจมรดกโลก”  
มสธ. / ศวน.มสธ.ยล.6.10-2 (38)      
    โครงการกีฬาพื้นบ้านสานสมัพันธ์ 
    นักศึกษา มสธ.  
มสธ. / ศวน.มสธ.นย.6.10-2 (39)      
    โครงการธรรมทัศนาจร  
    (ศาสนมัคคุเทศก์)  
มสธ. / ศวน.มสธ.สท.6.10-2 (40)      
    โครงการสืบสานพิธีกรรม สืบชะตาคน  
มสธ. / ศวน.มสธ.ลป.6.10-2 (41)      
    โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

    กลุ่มแกะสลักไม้พืน้เมืองบ้านถ้ํา 
ผาตอง  จ.เชียงราย  

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/9-ศวน.อุบล/6_10-2(36).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/5-ศวน.อุบลราชธานี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/5-ศวน.อุบลราชธานี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/8-ศวน.อุดรธานี/6_10-2(37).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/6-ศวน.อุดรธานี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/6-ศวน.อุดรธานี
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/1-ศวน.ยะลา/6_10-2(38).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/7-ศวน.ยะลา
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/7-ศวน.ยะลา
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/3-ศวน.นครนายก/6_10-2(39).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/8-ศวน.นครนายก
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/8-ศวน.นครนายก
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/10-ศวน.สุโขทัย/6_10-2(40).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/9-ศวน.สุโขทัย
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6-ศวน.ลำปาง/6_10-2(41).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/10-ศวน.ลำปาง
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/10-ศวน.ลำปาง
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(9)%20โครงการทำนุบำรุงศิลปะ%20วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น%2010%20ศูนย์/10-ศวน.ลำปาง
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

3. โครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก รหัส ง 2.1.1  
(กองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก) 
กิจกรรม : พัฒนาอุทยานการศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและจัดกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ตามประเพณี
โครงการ
เทิดพระเกียรติ 
และวันส าคัญทาง
ศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 

7 
กิจกรรม 

1. งานประเพณีลอยกระทง “ชุมชนร่วม
ใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่ 
มสธ” วันท่ี 21 พ.ย. 2553  

2. กิจกรรมสักการะพระพุทธมุนีศรี
สุโขทัยธรรมาธิราช วันท่ี 12 – 17 
ม.ค. 2554 

3. กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม :  
   วันมาฆบูชา วันท่ี 17 ก.พ. 2554 
4. งานประเพณีสงกรานต์ “ตักบาตร 
   สงกรานต์ เบิกบานวัฒนธรรมไทย

มอญ”  วันท่ี 7 เม.ย. 2554 
5. กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม :  
   วันวิสาขบูชา วันท่ี 11 พ.ค. 2554 
6. พิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระ
บรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 วันท่ี 20 
พ.ค. 2554 

7. กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม :  
   วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 14 ก.ค. 2554 
8. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์ โดยจัดทําปฏิทิน
ชนิดสมุดบันทึก ชุด “70 ปี ความรัก
ของพระปกเกล้าฯ” 

8 
กิจ 

กรรม 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (42) 
    งานประเพณลีอยกระทง “ชุมชนร่วมใจ 

เชิดชูวฒันธรรมไทยลอยกระทงที่ มสธ.”  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (43) 
    กิจกรรมสักการะพระพุทธมุนีศรี 

    สุโขทัยธรรมาธิราช  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (44) 
    กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม : 

วันมาฆบูชา  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (45) 
    งานประเพณีสงกรานต์ “ตักบาตร 

    สงกรานต์ เบิกบานวัฒนธรรมไทยมอญ” 

 มสธ. / สศต. 6.10-2 (46) 
     กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 

:  วันวิสาขบูชา  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (47) 

พิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานปุทาน
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระ
บรมราชินีในรัชกาลที่ 7  

มสธ. / สศต. 6.10-2 (48) 
กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม :  

    วันอาสาฬหบูชา  
มสธ. / สพ. 6.10-2 (49) 

ปฏิทินชนิดสมุดบนัทึกชุด “70 ปี 
ความรักของพระปกเกล้าฯ” 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(42).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(10)%20จัดกิจกรรมส่งเสริม%20อนุรักษ์%20เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีโครงการเทิดพระเกียรติ/1-%20ลอยกระทง
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

2. การบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลป 
วัฒนธรรมในศาลา
พุ่มข้าวบิณฑ์ (น าชม
นิทรรศการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) 

10 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัด  
           สระบุรี วันท่ี 1 ต.ค. 2553 
ครั้งท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์  วันท่ี 9 มี.ค. 2554 
ครั้งท่ี 3 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัด 
           นครราชสีมา วันท่ี 12 มี.ค. 

2554 
ครั้งท่ี 4 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัด

ชลบุรี  วันท่ี 2 พ.ค. 2554 
ครั้งท่ี 5 นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
          (ปริญญาโท) วันท่ี 18 มิ.ย. 

2554 
ครั้งท่ี 6 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์  
          (ปริญญาโท) แขนงวิชาไทยคดี 
          ศึกษา  วันท่ี 18 มิ.ย. 2554 
ครั้งท่ี 7 นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  
          วันท่ี 6 ก.ค. 2554 
ครั้งท่ี 8 ชมรมนักศึกษา จังหวัดอยุธยา 
          วันท่ี 24 ก.ค. 2554 
ครั้งท่ี 9 นักศึกษา มสธ.  
          วันท่ี 18 ส.ค. 2554 
ครั้งท่ี 10 นักศึกษา มสธ. นครสวรรค์  
            วันท่ี 26 ส.ค. 2554 
 

10 
ครั้ง 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (50) 
การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในศาลาพุ่มข้าว
บิณฑ์  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

3. จ้างที่ปรึกษา
ออกแบบและควบคุม
งานตกแต่งภายใน
และปรับปรุงพื้นที่
ส าหรับจัด
นิทรรศการถาวร  
จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 
1. หอประวัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
2. การศึกษาทางไกล 

(14) 

2 เรื่อง ดํา เ นินการ เสนอขออนุมัติ จัดจ้ าง ท่ี
ปรึกษาและออกแบบควบคุมงานฯ ได้
จํ า น วน  1  เ รื่ อ ง  คื อ   ห อป ร ะ วั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วน
เ รื่ อ ง ก า ร ศึ กษา ทา ง ไ กล ท่ีป ระชุ ม
โครงการอุทยานการศึกษาฯ มีมติให้
นําไปพิจารณาขอบเขตเน้ือหาใหม่ โดย
เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอบเขต
เนื้อหาท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2 เรื่อง 

4. กิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
 

(15) 

2 
กิจกรรม/
โครงการ 

1. โครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับ
เยาวชน  รุ่นท่ี 9 วันท่ี 10 ต.ค. 
2553 – 28 ก.พ. 2554 

2. โครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับ
เยาวชน  รุ่นท่ี 10 วันท่ี 3 เม.ย. – 
28 ส.ค.  2554 

3. โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ถักทอ 
   สายใยด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น วันท่ี 24 ก.ค. 2554  

3  
กิจ 

กรรม/
โครง 
การ 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (51) 
    หอประวัติมหาวิทยาลัย 

     สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (52) 
การศึกษาทางไกล 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (53) 
โครงการอบรมนาฏศิลป์สาํหรับ 

     เยาวชน รุน่ที่ 9  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (54) 
     โครงการอบรมนาฏศิลป์สาํหรับ 

     เยาวชน รุน่ที่ 10  
มสธ. / สศต. 6.10-2 (55) 
     โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ถักทอ 

     สายใยด้วยศิลปวฒันธรรมและภูม ิ
     ปัญญาท้องถิน่  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2554 

ผลการด าเนินงาน รวม 

5. จัดท าสื่อให้
ความรู้/เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไทยบนเว็บไซต์ 
 
 
 

(16) 

8 เรื่อง/
บทความ 

1. เรื่อง โอ้เอ้วิหารราย 
2. เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก 
3. เรื่อง มอญรํา 
4. เรื่อง ทุเรียนนนท์ 
5. เรื่อง เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี 
6. เรื่อง หนังเร่ ความทรงจําท่ีลางเลือน 
7. เรื่อง ไมม้งคลตามคติความเชื่อของ 
   คนไทย 
8. เรื่อง วังไกลกังวล 

8 เรื่อง 

6. จัดสัมมนา/เสวนา
แผนแม่บท
ศิลปวัฒนธรรม การ
พัฒนาอุทยาน
การศึกษา 

(17) 

1 ครั้ง สัมมนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 
2554 – 2558) วันท่ี 17 – 18 มิ.ย. 
2554  

1 ครั้ง 

ค่าเป้าหมาย 
 จ านวน 17 โครงการ/

กิจกรรมหลัก 

72 
 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

73 

    
 

มสธ. / สศต. 6.10-2 (56) 
จัดทําสื่อให้ความรู้/เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน
ไทยบนเว็บไซต์ (บทความ) 

 
มสธ. / สศต. 6.10-2 (57) 

 สัมมนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
      (พ.ศ. 2554 – 2558)  

 
 
 

http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/content/index2554.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_10-2(57).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(15)%20จัดสัมมนา%20เสวนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม%20การพัฒนาอุทยานการศึกษา
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(15)%20จัดสัมมนา%20เสวนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม%20การพัฒนาอุทยานการศึกษา
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/KPI%206.10/KPI%206.10-2%20(15)%20จัดสัมมนา%20เสวนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม%20การพัฒนาอุทยานการศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการดํา เนินงานสม่ํ า เสมออย่า ง

ต่อเนื่อง 
1)  ดําเนินการตามแผนแม่บทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ

การประจําปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

2)  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
อย่างต่อเนื่อง 

3)  มีการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทุกปี 

มสธ. / สศต. 6.10-3 (1)  
อ้างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.10-2 
(1) -6.10-2 (57) 

 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

    มหาวิทยาลัยดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกิดจิตสํานึกในความรัก หวงแหน และดํารงความ
เป็นชาติไทย อย่างมีคุณค่าทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

มสธ. / สศต. 6.10-4 (1)  
รายงานสรปุประโยชน์และคุณคา่ต่อสังคม
ของโครงการ/ กิจกรรม ดา้นการทาํนบุํารงุ
ศิลปและวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช ประจําปี 2554  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / 
หรือนานาชาติ 

 

     มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ซึ่งเป็นรางวัลการประกวดปฏิทิน
ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 ประเภทสมุด
บันทึกดีเด่น เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด “70 ปี ความรักของ
พระปกเกล้าฯ” โดยมีนายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สํานักพิมพ์ มสธ. เป็น
ผู้ออกแบบ และได้เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2554 ณ กรมประชาสัมพันธ์ 

มสธ. 6.10-5 (1) 
    วาไรตี้สุดสัปดาห์ ปี 2554 ฉบับที่ 89 

วันพุธที่ 9 ก.พ.2554 
มสธ./ สพ. 6.10-5 (2) 

ปฏิทินชนิดสมุดบนัทึกชุด “70 ปี 
ความรักของพระปกเกล้าฯ” 

 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%204/6_10-4%20(1)%20.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_10-5(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_10-5(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



188 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.11 (สมศ.11)  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม**  
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ในการดําเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ดังนี้  

1. เปิดโอกาสให้บุคคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางของแผนแม่บทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเป็นแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับพันธ
กิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

2. เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ อาทิ   
- การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
- เทศกาลสงกรานต์ 
- การตักบาตรฟังธรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
- โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

มสธ. / สศต. 6.11-1 (1)  
โครงการสัมมนาแผนแม่บทการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2554-2558) 
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17-
18 มิถุนายน 2554 

มสธ./สศต. 6.11-1 (2)  
กิ จ ก ร รมกา รถว า ยผ้ า พ ระกฐิ น
พระราชทาน 

 มสธ./สศต. 6.11-1 (3)  
     เทศกาลสงกรานต์ 
มสธ./สศต. 6.11-1 (4) 

กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม : 
วันวิสาขบูชา” 

มสธ./สศต. 6.11-1 (5) 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
คร้ังที่ 1 วันที่ 27-29 เม.ย.2554 

มสธ./สศต. 6.11-1 (6) 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
คร้ังที่ 2 วันที่ 14-16 มิ.ย.2554 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%201/6_11-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ

อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

     มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการดูแลอาคารสถานที่
ให้สะอาด อีกทั้งสร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ  
1. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2530 มีคณะกรรมการ
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นผู้กํากับนโยบาย โดยศาสตราจารย์ ดร. 
วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

2. อาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์จาก
สถาปัตยกรรมสุโขทัย มียอดเป็นพุ่มบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่
กลางสระน้ํา (ตระพังเขียว-ทอง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย จํานวน 3 ชั้นสําหรับ
ใช้เป็นหอประวัติ มีห้องรับรองและบริเวณประดิษฐานรูปปั้นและสิ่งสําคัญของ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการนําอักษรสมัยสุโขทัย มีข้อความว่า “สุโขทัยธรรมาธิราช” มาประดับไว้บน
ผนังอาคารด้านบน อาคารบริการ 1 ซึ่งอยู่บริ เวณส่วนหน้ามหาวิทยาลัย 
ประชาชนโดยทั่วไป ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้ง่าย ทําให้ส่งเสริมอัตลักษณ์
และสุนทรียภาพที่ไม่เหมือนอาคารของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วยัง
ทําให้ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาสนใจและได้รับความรู้เพิ่มเติม 

มสธ. / สศต. 6.11-2 (1) 
ภาพอุทยานการศึกษารัชมังคลา 
ภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.11-2 (2) 
ภาพอาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ 

มสธ. / สศต. 6.11-2 (3) 
ภาพอักษรสมัยสุโขทัยบนผนังอาคาร
บริการ 1 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_11-2(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_11-2(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%202/6_11.2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม

สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ให้สวยงาม ร่มรื่น เน้นความสอดคล้อง กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
ตามนโยบายคณะกรรมการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.11-3 (1) 
      คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
      ดําเนินการโครงการอุทยาน 
      การศึกษารัชมังคลาภิเษก 
มสธ. / สศต. 6.11-3 (2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก  คร้ังที่ 1/2553 วันที่ 
9 ธ.ค. 2553  

มสธ. / สศต. 6.1.2-3 (3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 
29 ธ.ค. 2553 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%203/6_11-3(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%203/6_11-3(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%203/6_11-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. การจั ดให้มีพื้ นที่ และกิ จกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

      มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลายแห่ง  พร้อมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  สม่ําเสมอ  เช่น   หอ
พระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน  ลานปาริชาติ  นิทรรศการถาวรศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  
นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี  
พระบรมราชินี  อาทิ 

1.  มีการจัดงานลอยกระทง  ณ  บริเวณสระน้าํหน้าอาคารวิทยทศัน์เป็น 
ประจําทุกปี   

2.  เทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณลานปาริชาต และบริเวณชั้นล่างอาคารบริหาร 
3. มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน  วันวิสาขบูชา  ณ  หอพระพุทธ 

มิ่งมงคลธรรมสถาน  อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
 

มสธ. / สศต. 6.11-4 (1) 
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรมลอย
กระทง 

มสธ. / สศต.6.11-4 (2) 
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรม 
เทศกาลวันสงกรานต ์

มสธ. / สศต.6.11-4 (3) 
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรม 
วันวิสาขบูชา 

5. ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเดน็ 1 – 4  ไม่
ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

     มีการประเมินระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้น
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วม 
อาทิ 

1. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2553 วันที่ 12 -13 
พฤศจิกายน 2553 ณ วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด (ระดับความพึงพอใจ  3.91) 

2. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย
กระทง ที่ มสธ.” คร้ังที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระน้าํหน้าอาคาร 
วิทยทัศน์ มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (ระดบัความพงึพอใจ  4.02) 

3. เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ลานปาริชาต มสธ. (ระดับความ
พึงพอใจ 4.00)  

 

มสธ. / สศต. 6.11-5 (1) 
โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

มสธ. / สศต. 6.11-5 (2) 
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง 
“ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
ลอยกระทง ที่ มสธ.” 

มสธ. / สศต. 6.11-5 (3) 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%204/6_11-4(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%204/6_11-4(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%204/6_11-4(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเดน็ 1 – 4  ไม่
ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (ต่อ) 

    4. กิจกรรมทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน  วันวิสาขบูชา  วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
ณ  หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน  อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก (ระดับความ
พึงพอใจ 4.40) 
    5. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 84 พรรษา จัดจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
        5.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 -29 เมษายน 2554 ณ วัดนาป่าพง ตําบลวังทองหลาง 
อําเภอลําลูกกา (คลอง 10) จังหวัดปทุมธานี (ระดับความพึงพอใจ 4.78) 
        5.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระดับความพึงพอใจ 
4.67) 

มสธ. / สศต. 6.11-5 (4) 
กิจกรรม “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม : 
วันวิสาขบูชา” 

มสธ. / สศต. 6.11-5 (5) 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร คร้ังที่ 1 

 
มสธ. / สศต. 6.11-5 (6) 

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร คร้ังที่ 2 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level%205/6_11-5(6).pdf
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
2 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
3 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
4 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
5 ข้อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 (สกอ.)  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วน   

     ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในด้านตา่ง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน วางแผนการปฏบิตัิงาน เพื่อกําหนดเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวชิา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย บูรณาการ
แผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ของสาขาวชิาตาที่กําหนด รวมทัง้
ติดตาม เร่งรัดการดําเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมนิผล
และรายงานผลการดาํเนินงาน 

2. ด้านบริหารงาน กําหนดกลยุทธร์ะบบงาน และวิธปีฏิบัติงาน มอบหมาย กํากับ
ดูแล ติดตาม ให้คําแนะนาํ วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของสาขาวิชา ร ม                  ร   พ  าร า   ค าม         ส      
      ร   มกรรมการ ร  ค    า า   า          ร           

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คําปรึกษาแนะนาํการปรบัปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิชา รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยกรบุคคล เพื่อการดําเนินงานมปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ ความคุม้ค่า เปน็ไปตามเปา้หมาย
และผลสมัฤทธิ์ที่สาขาวชิากาํหนดไว ้

วท. 7.1-1 (1) 
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2554 ของสาขาวิชา 

วท. 7.1-1 (2) 
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.
2554 -2558) ของสาขาวิชา 

วท. 7.1-1 (3) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจําสาขาวชิา 

วท. 7.1-1 (4) 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สาขาวชิา 

วท. 7.1-1 (5) 
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ 
รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ประธานและคณะกรรมการประจํา

สาขาวิชามีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา 

    ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ 
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของ
สาขาวิชา    ยมอบหมายให้คณาจารย์ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสาขาวิชา  
โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชา และนําผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานฯ มาแจ้งให้ที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ร่วมกัน  เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของสาขาวิชาบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
     นอกจากนี้  ยังได้นําข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งบันทึกในระบบ e-performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งผล
ให้คณาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาได้รับทราบในที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-2 (1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมคณาจารย์
ประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-2 (2) 
ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานต่าง ๆ 
ของสาขาวิชา 

3. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชามีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดํ า เนินงานของ
สาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา  

     ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้ 

1. ติดตามความกา้วหน้าในการพฒันา / ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต / 
ปรับปรุงชุดวิชาในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําสาขาวชิาทุกคร้ัง 

2. บันทึกผลการปฏบิัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 , 9 และ 12 
เดือน ด้วยระบบ e-performance และแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณาจารย์ทุกคน
ในสาขาวิชาได้รับทราบในที่ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-3 (1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-3 (2) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.1-1 (5) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากรใน
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  

     ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนบัสนนุ
ให้บุคลากรในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม   า    

1. กําหนดให้มีการประชุมคณาจารย์เป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้คณาจารย์นําเสนอ
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ และนําข้อสรุปจากการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

2. มอบหมายให้มีผู้แทนคณาจารย์เพื่อดําเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ผู้แทนคณาจารย์
ในที่ประชุมสภาวิชาการ ผู้แทนสื่อฯ ผู้แทนในคณะทํางานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วท. 7.1-4 (1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  

วท. 7.1-4 (2) 
คําสั่งแต่งตัง้ผู้แทนคณาจารย์ในสภา
วิชาการ 

5. ประธานและคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ ร่ วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํ า ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง
สาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ  

     ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทาํงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สาขาวชิาเต็มตามศักยภาพ  ด้วยการ 

1. แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม กพอ. 
มสธ. ให้คณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาได้รับทราบในการประชุมคณาจารย์ที่จัดเป็นประจํา
ทุกเดือน 

2. จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

วท. 7.1-5 (1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมคณาจารย์
ประจําสาขาวิชา 

วท. 7.1-5 (2) 
หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาสาขาวิชา 
ประจําปี 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ประธานและคณะกรรมการประจํา

ส า ข า วิ ช าบ ริ ห า ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     ประธานและคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สาขาวิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในสาขาวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีการประชุมคณาจารย์และคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเป็น
ประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. หลักประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

3.                มีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของสาขาวิชา และบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 

4.                   มีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.                 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซด์ของสาขาวิชา 

6.                   มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ประชุมคณาจารย์ประจําสาขาวิชามีส่วนร่วมในคณะทํางานต่าง ๆ ของสาขาวิชา และมี
ส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

7.                     มีการมอบหมายอํานาจให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และคณะทํางานต่าง ๆ ของสาขาวิชา ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วท. 7.1-6 (1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  

วท. 7.1-6 (2) 
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

วท. 7.1-6 (3) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.1-1 (5) 

วท. 7.1-6 (4) 
เว็บไซด์สาขาวชิา 
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/
home/ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ประธานและคณะกรรมการประจํา

ส า ข า วิ ช าบ ริ ห า ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) 

8.              มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

9.                 มีการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งต่าง ๆ บุคลากรทุกคนและคณาจารย์มีสิทธิ์
เข้าร่วมกันโครงการสัมมนาสาขาวิชา 

10.                      มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรและคณาจารย์ในสาขาวิชา
สามารถแสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการ
ประชุมต่าง ๆ ในการประชุมทุกคณะสาขาวิชา 

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
บริหารงานของสาขาวิชาและผู้บริหาร
สาขาวิ ช านํ า ผลการประ เมิน ไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสาขาวิชาและผู้บริหารสาขาวิชา.
โดยประธานกรรมการประจําสาขาวิชาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการที่ทําหน้าที่กํากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่กํากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
และเพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานของสาขาวิชาเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสาขาวิชา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อให้สาขาวิชานําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว / มติจากที่ประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สาขาวิชา  ดังนี้ 

1. กําหนดให้การจัดทํา มคอ.3 และ 5 เป็น KPI ของคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 

2. กําหนดให้ผลการดําเนินงานผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา เป็น KPI ของคณาจารย์เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

วท. 7.1-7 (1) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.1-1 (5) 

วท. 7.1-7 (2) 
ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงการปรบัปรุง
งานของสาขาวชิา 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 (สกอ.)  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

   คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชามีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาและ
แผนพัฒนาสาขาสู่สากลที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
ดังนี้ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  ประเด็นความรู้ด้านการไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาใน
หน่วยเลขานุการกิจ  เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการงานบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่งานรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จนถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานผลิตบัณฑิต  
2. ด้านการวิจัย  ประเด็นความรู้ด้าน LOM (Learning Object Module) เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล  
 

วท. 7.2-1 (1) 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี  
(พ.ศ. 2554 – 2558) หัวข้อที่ 1.1  
ตัวชี้วัดที่ 3 กิจกรรมที่ 2 

วท. 7.2-1 (2) 
แผนการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ 2554  

วท. 7.2-1 (3) 
รายงานประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้คร้ังที่ 3/2553 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2553  
วาระที่ 4.1 
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2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะดา้นการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชดัเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 

กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะโดยสอดคล้องกับ 
ประเด็นความรู้ที่กาํหนด จํานวน 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มคณาจารย ์ 
- พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการวิจัยเก่ียวกบัการจัดทํา LOM   
- พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑติเก่ียวกับการไหลเวียน
เอกสารบัณฑิตศึกษาในหนว่ยเลขานุการกิจเพื่อใช้จัดการงานบณัฑิตศึกษาของสาขา 
2. กลุ่มเลขานุการกิจ 
   พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการผลติบัณฑิตเก่ียวกับการ
ไหลเวียนเอกสารบัณฑติศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจเพื่อใช้จัดการงานบัณฑิตศึกษา
ของสาขา 

วท. 7.2-2 (1) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-1 (1) 

วท. 7.2-2 (2) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-1 (2) 

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

3.  มีการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบ-
การณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสูบุ่คลากรกลุ่ม เป้าหมายที่กาํหนด 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดทั้ง 2 กลุ่มโดยจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ดังนี้ 
ประเด็นความรู้ที่ 1  เร่ือง “การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ
ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ”  โดย คุณสุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วย
เลขานุการกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วันที่ 27 ตุลาคม 2553 

 

วท. 7.2-3 (1) 
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 
3 คร้ัง (เว็บไซต์ของสาขาวิชา วท.) 

วท. 7.2-3 (2)  
รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เร่ือง“การไหลเวียนเอกสาร
บัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ
ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ”    ใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2553 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
KM/วท.%207.2-1(2).doc
KM/วท.%207.2-1(3).doc
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3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบ -
การณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม เป้าหมายที่กําหนด 
(ต่อ) 

 

ประเด็นความรู้ที่ 2  เร่ือง “LOM” โดยจัดกิจกรรม 2 คร้ัง ดังนี้ 
- การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอทุน 

สําหรับพัฒนาและจัดทํา LOM เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนชุดวิชาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module 
(LOM) ประกอบการเรียนการสอน สําหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง“การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง” โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม  จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
  - การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทํา 
LOM ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554 จากวิทยากรจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1) รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ จากสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร์ จากสํานักเทคโนโลยีการศึกษา  

 

วท. 7.2-3 (3)  
รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเรื่อง“การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง”  ในวันที่ 4 
พฤษภาคม 2554 

วท. 7.2-3 (4) 
รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การบอกเล่าประสบการณ์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาและจัดทํา LOM  ในวันที่ 1 
มิถุนายน  2554 
 

file:///D:/สาขาวิชา/KM/KM54/web/KM/วท.%207.2-3%20(2).pdf
file:///D:/สาขาวิชา/KM/KM54/web/KM/วท.%207.2-3%20(2).pdf
file:///D:/สาขาวิชา/KM/KM54/web/KM/วท.%207.2-3%20(2).pdf
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4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็ น ล า ยลั กษณ์ อั กษ ร  ( explicit 
knowledge) 

 

   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของสาขาวิชาฯ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนี้ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาฯ นําประเด็นความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การ
ไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ”  
ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิทยาการจัดการมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของสาขาวิชาฯ ร่วมกับการนําผลจากการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้ ใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนํามาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
ขั้นตอนการประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบแผนผังการ
ไหลเวียนของงาน ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชาฯได้เผยแพร่ขั้นตอนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรหน่วยงาน
เลขากิจทราบเพื่อให้นําไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554  
2. ด้านการวิจัย ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทํา LOM ของสาขาวิชาฯ 
ได้นําประเด็นความรู้เรื่อง “LOM” ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 2 ครั้ง มา
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา LOM  โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหน้า
เว็บไซต์ของสาขาในหัวข้อ KM ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554  

วท. 7.2-4 (1) 
รายงานประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1 และ 5.1 

วท. 7.2-4 (2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คร้ังที่  4/2554 วันพุธ
ที่   
20 กรกฎาคม 2554 วาระที่ 1.2 

วท. 7.2-4 (3) 
เอกสารแจ้งคณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษาเร่ืองการ
นําแผนผังการไหลเวียนของงานฯไปใช้
ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

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

  หน้าเว็บไซต์ของสาขาวชิา วท. 

KM/วท.%207.2-4%20(1).doc
KM/วท.%207.2-4%20(2).docx
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5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit know-ledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit know-ledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 

มีการนําความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ดังนี ้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณาจารย์และบุคลากรหน่วยเลขานุการกิจที่รับผิดชอบงาน

บัณฑิตศึกษารับทราบเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องขั้นตอนการประสานงานการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบแผนผังการไหลเวียนของงานเพื่อนํา ไปใช้
ปฏิบัติงานจริงในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554   พบว่าการปฏิบัติงานของบุคคลากรหน่วยเลขานุการ
กิจมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถือปฏิบัติ การประสานงานและ
จัดเตรียมข้อมูลไปสู่บัณฑิตอย่างถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจในการนําไปใช้  

2. ด้านการวิจัย คณาจารย์นาํแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา LOM  ไปใช้ประโยชน์ใน
การเสนอโครงการขอรับทุนอุดหนุนสําหรับพฒันาและจัดทาํ LOM เพิ่มข้ึนอีก 2 
โครงการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ได้แก่  

- โครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM) ประกอบการ
เรียนการสอนสําหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
โดย อ.กชกร ณ นครพนม อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

- โครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM) ประกอบการ
เรียนการสอนสําหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง องค์ประกอบของพลาสติก  
โดย อ. ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์ อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

ซึ่งจะทําให้สาขาวิชามีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลใน
ระดับปริญญาตรีครบทั้ง 2 หลักสูตร ทั้งยังได้สื่อเสริมที่ช่วยนักศึกษาให้สามารถสําเร็จ
เป็นบัณฑิตได้ตามต้องการ และส่งผลให้การประกันคุณภาพของสาขาในหมวด
งานวิจัยมีผลการประเมินที่สูงขึ้น 

วท. 7.2-5 (1) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-4 (3) 

วท. 7.2-5 (2) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-4 (4) 

วท. 7.2-5 (3)  
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การพัฒนาและจัดทํา LOM เร่ือง การ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชนั 

วท. 7.2-5 (4) 
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การพัฒนาและจัดทํา LOM เร่ือง 
องค์ประกอบของพลาสติก 

 

KM/วท.%207.2-4%20(3).pdf
KM/วท.%207.2-4%20(4).pdf
KM/วท.%207.2-5%20(3).pdf
file:///D:/สาขาวิชา/KM/KM54/web/KM/วท.%207.2-5%20(3).pdf
file:///D:/สาขาวิชา/KM/KM54/web/KM/วท.%207.2-5%20(3).pdf


205 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย* 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5.00 4.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ *  คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้นี ้หมายถึง ผลคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เปน็ผู้ประเมิน  



206 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 (สกอ.)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

     แผนระบบสารสนเทศ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2554 (วาระที่ 4.1)  มีมติให้สํานักคอมพิวเตอร์ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มสธ. (พ.ศ. 2552-2556) แทนแผนระบบสารสนเทศโดยอนุโลม 
เนื่องจากสํานักคอมพิวเตอร์จะต้องทําหน้าที่ในการพัฒนาแผนดังกล่าวเพื่อเสนอต่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปกติอยู่แล้ว และเพื่อให้การจัดทํา
แผนระบบสารสนเทศที่เน้นการบริหารและการตัดสินใจโดยเน้นด้านการลงทุนในด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต สํานักคอมพิวเตอร์ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศขึ้น ให้มีความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มสธ. และแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ไอซีที ( ICT) ของมหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบกับสํานักคอมพิวเตอร์ โดย
คณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ์  2555 (วาระที่ 4.3) ได้พิจารณา (ร่าง) แผนระบบสารสนเทศ 
 (Information System Plan) และที่ประชุมมีมติมอบให้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบนํา (ร่าง) แผนระบบสารสนเทศ ไปพิจารณาปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลของ (ร่าง) 
แผนระบบสานสนเทศ ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 
 

มสธ. /สค. 7.3-1 (1)  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร       
ของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช  

     ครั้งที ่2/2554 เมื่อวนัที ่7 กมุภาพนัธ ์  
2554 

 
มสธ. /สค. 7.3-1 (2)  
       (ร่าง) แผนระบบสารสนเทศ 
 
มสธ. /สค. 7.3-1 (3)  

  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ คร้ังที่  

   2/2555 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2555 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-1%2054/7-3-1(1)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-1%2054/7-3-1(2)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-1%2054/7-3-1(3)%2054.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

  ภายใต้แผนระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัได้จัดลําดบัความสําคัญของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ดังนี้   

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทนุโดยเกณฑ์
พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS 
4. ระบบสารสนเทศ : ระบบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช e-Performance 
5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
1.1 การจัดจ้างทีป่รึกษาดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ

งานบริการการศึกษา ผลการดําเนินงาน  ดังนี้         
1.1.1 ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและงานบริการการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2554 – 
กุมภาพันธ์ 2555 

 

 

 

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

 
 
มสธ./สค. 7.3-2 (2)  
    รายงานผลการประเมินระบบ

สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา เดือนกรกฎาคม  
2554 – กุมภาพันธ์ 2555   (มีแฟ้ม
เอกสารเพิ่มเติม 8 เล่ม) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

1.2   คณะกรรมการติดตามการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา ได้
ติดตามผลการดําเนนิงานของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษาทุกสัปดาห ์
 
 

  1.3  สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ                   
        ตามเอกสารการปรับปรุง (Change Request) จากหน่วยงานภายใน     

มหาวิทยาลยั (แนบตัวอย่าง Change Request  จากหน่วยงาน  บาง
ตัวอย่างเท่านั้น) 

2.  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ เกี่ยวกับงบประมาณ  พัสดุ การเงินและการ
บัญชี โดยโปรแกรมที่พัฒนาจะสามารถช่วยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นการวัดผลสําเร็จของงาน การเชื่อมโยงของการบริหารจัดการทรัพยากรที่
ใช้เพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่กําหนดไว้ สะท้อน
ให้เห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีได้มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

มสธ./สค. 7.3-2 (3)  
ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามการใช้ระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา ปี 
2555 ครั้งที่ 10 - 12/2555 

มสธ./สค. 7.3-2 (4)  
ตัวอย่างเอกสารการปรับปรุง 
Change  Request 
 

มสธ./สค.7.3-2 (5) 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OCS/3D_Accounting/3D_A
ccounting/Site3D/History.aspx 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-2(3)%20%2054/7_3-2(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-2(4)%20%2054/7_3-2(4).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสนิใจตามพนัธกิจของ
สถาบนั โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใช้ในการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

     มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา 
โดยมหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ 3 มิติกับระบบต้นทุนผลผลิต 
และมีการประชุม (Working Group) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็น
ระยะ และมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ใน
การดําเนินงานของระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย   

 
3.  ระบบสารสนเทศ : ระบบคาํรบัรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช         
    e-Performance  ระบบฐานข้อมูล  e-Performance  เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการ

ติดตามและประเมนิผลแผนปฏบิตัิราชการประจําปีของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช     
โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการปฏบิัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ รอบ  6 ,9 และ 12 เดือน       

 

มสธ./สค. 7.3-2 (6)  
การพัฒนา ระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OCS/3D_Accounting/3D_Ac
counting/Site3D/3d/54/0254.pdf 

 
มสธ. /กผ. 7.3-2 (7)   

  
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/ 
 
 
 

 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสนิใจตามพนัธกิจของ
สถาบนั โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใช้ในการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

4. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eservice.stou.ac.th)  เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งมีระบบงานตา่ง ๆ  ดังนี้ 
4.1 ระบบสารสนเทศการประชุมของมหาวิทยาลัย (e-Meeting)  สาํหรับ

ผู้บริหารของของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
- ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย  
- ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภาวชิาการ  
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา    

       - ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
   

 

มสธ. /สค. 7.3-2 (8) 
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. /สค. 7.3-2 (9) 
ระบบสารสนเทศการประชุม ของ 
มหาวิทยาลยั (e-Meeting) 
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. /สค. 7.3-2 (10)   
     ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

http://eservice.stou.ac.th/Sapa/
eUniversity1/Login.aspx?Return
Url=%2fSapa%2feUniversity1%
2fmainnew3.aspx 

 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity1/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSapa%2feUniversity1%2fmainnew3.aspx
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity1/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSapa%2feUniversity1%2fmainnew3.aspx
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity1/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSapa%2feUniversity1%2fmainnew3.aspx
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity1/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSapa%2feUniversity1%2fmainnew3.aspx
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity1/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSapa%2feUniversity1%2fmainnew3.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสนิใจตามพนัธกิจของ
สถาบนั โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใช้ในการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

4.2  ฐานข้อมูลด้านการวิจยั  โดยมีสถาบนัวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ใน
การรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลและบทคัดย่องานวิจยั ทั้งด้าน
การศึกษาทางไกล และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
4.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (MIS)                     

โดยกองแผนงานควบคุมดูแล  ประกอบด้วย 
           - สารสนเทศดา้นนักศึกษา         - สารสนเทศด้านผู้เรียน         
           - สารสนเทศดา้นหลักสูตร         - สารสนเทศด้านคณาจารย์ และบุคลากร 
           - สารสนเทศดา้นชุดวชิา           - สารสนเทศดา้นงบประมาณและการเงิน 
           - สารสนเทศดา้นอาคารสถานที่  - สารสนเทศด้านผูส้าํเร็จการศึกษา 
           - สารสนเทศดา้นวจิัย               - สารสนเทศครุภัณฑ์ที่สําคัญ     

มสธ. /สวพ. 7.3-2 (11) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
Ord/OrdOldPage/planeng/ 

มสธ. /สวพ. 7.3-2 (12) 
http://www.stou.ac.th/Offices/
Ord/OrdOldPage/NewPage/inde
x.html 

มสธ. /กผ. 7.3-2 (13)  
http://prpl.stou.ac.th:8080/stou
mis/mismenu.htm 

3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมายให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบระบบ
สารสนเทศดาํนนิการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตา่งๆ   อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง สําหรับในรอบปีการศึกษา 2554  มีการสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

1.  สํานักคอมพิวเตอร์ โดยศูนย/์ฝ่ายภายในสาํนักคอมพิวเตอร์ได้สํารวจความพึงพอใจ 
    ประจําปี 2554   
 
 
 
 

มสธ. /สค. 7.3-3 (1)  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ คร้ังที่
9/2554  วันที่ 12  กันยายน  2554 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/planeng/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/planeng/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/planeng/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/index.html
http://prpl.stou.ac.th:8080/stoumis/mismenu.htm
http://prpl.stou.ac.th:8080/stoumis/mismenu.htm
http://prpl.stou.ac.th:8080/stoumis/mismenu.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-3%20(1)%20%20%20(3)%20และ%20%20(5)%20%2054/7-3-3(1)%2054.pdf
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3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
2.  มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผูส้นใจทั่วไปที่มตี่อเว็บไซต์ 
     ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 2555 

 
 
 
3.  มีการสํารวจความพึงพอใจการใช้ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554      
    (http://eservice.stou.ac.th) 
 
 
4.  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มีการสํารวจความพึงพอใจ โดยศูนยก์ารเรียนการสอน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ e-Learning 

 
5.  กองแผนงาน ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ : ระบบคํารบัรองการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช e-Performance 

มสธ. /สค. 7.3-3 (2)  
การสํารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปฯ 
http://www.stou.ac.th/webpoll/ 
index.asp 

มสธ. /สค. 7.3-3 (3)  
การสํารวจความพงึพอใจการใชง้าน
ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554 

มสธ. /สทศ. 7.3-3 (4)  
http://stouonline.stou.ac.th/ele
arning/servey.htm 
 

มสธ. /กผ. 7.3-3(5) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข้อมูล e-Performance 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/webpoll/
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-3%20(1)%20%20%20(3)%20และ%20%20(5)%20%2054/7-3-3(3)%2054.pdf
http://stouonline.stou.ac.th/elearning/servey.htm
http://stouonline.stou.ac.th/elearning/servey.htm
http://stouonline.stou.ac.th/elearning/servey.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-3%20(1)%20%20%20(3)%20และ%20%20(5)%20%2054/7-3-3%20(5)%2054.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มี ก า ร นํ า ผ ล กา รป ระ เมิ น ค ว า ม 

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชไดน้ําผลการประเมนิประสิทธภิาพและความพึงพอใจ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1.  สํานักคอมพิวเตอร์ได้สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักคอมพิวเตอร์ 

ประจําปี 2554   โดยนําสรุปผลการสํารวจความพงึพอใจเสนอตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์   ในการประชุมคร้ังที ่9/2554 เม่ือวันที่  
12 กันยายน 2554 วาระที่ 1.2 เรื่อง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี  2554 

2.  สรุปผลการสาํรวจความพงึพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป  
    ที่มีต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร     
    สํานักคอมพิวเตอร์  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555  วันที่ 6  มิถุนายน 2555 
3. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส์  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์
พิจารณา ในการประชุมคร้ังที่  10/2554  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2554  
(วาระที่ 1.4)  เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงระบบบริการสารสนเทศ 

4. นําผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล e-Performance 
    มาปรับเปลี่ยนหนา้ของเว็บเพจ ระบบ e-Performance  รูปแบบใหม ่

มสธ. /สค. 7.3-4 (1)  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ คร้ังที่  
9/2554 วันที่ 12  กันยายน  2554 

มสธ. /สค. 7.3-4(2)  
ผลการสาํรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร และผูส้นใจทั่วไป  
ที่มีต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. /สค. 7.3-4(3)  
สรุปการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
มสธ.ตามการสาํรวจความพงึพอใจใน
การในงานระบบฯ  ปี 2554  

มสธ. /กผ. 7.3-4(4)  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารสํานักฯ คร้ังที่ 10/2554 
     วันที่ 22 พฤศจิกายน  2554 
มสธ. /กผ. 7.3-4(5)    

http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/ 
 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-4%2054/7-3-4(1)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-4%2054/7-3-4(2)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-4%2054/7-3-4(3)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-4%2054/7-3-4(4)%2054.pdf
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
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5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

ของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
ตามที่กําหนด 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อดําเนินการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  (ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)  โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และจัดส่งข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. ตามระยะเวลาที่  รูปแบบและเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 11    ตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี  พ.ศ.2554  
ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร.ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการจัดทําคํารับรองใหม่บน
หลักการ ดังนี้ 
      1. ลดความซ้ําซ้อน ตัวชี้วดัใดที่ สกอ.หรือ สมศ.ประเมินแล้ว  สํานักงาน ก.พ.ร.
จะไม่ประเมินซ้ําซ้อน โดยจะใชข้้อมูลการประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว จาก สกอ.
หรือ สมศ.  
      2. บูรณาการตัวชี้วัดของสาํนักงาน ก.พ.ร. กับตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ.และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. เข้าด้วยกัน  จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2554  สํานักงาน ก.พ.ร. จะติดตามผลการดาํเนินงานของตัวชี้วัดที่ 
11  จากการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online  

มสธ. /สค. 7.3-5(1)  
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลตัวชีว้ัดที่ 11 
http://www.stou.ac.th/Sar/ind
ex11.html 

มสธ. /สค. 7.3-5(2) 
     บันทึก ศธ 0522.01/3722 ลงวันที่  

27 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การส่ง
ข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากรและ
หลักสูตร  

มสธ. /สค. 7.3-5(3)  
      บันทึก ศธ 0522.01/724 ลงวันที่ 3  
      กุมภาพันธ์ 2555 เร่ือง การส่งข้อมูล

ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2553 ข้อมูลด้านนักศึกษาหลักสูตร 
การเงิน และระบบฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  

มสธ. /สค. 7.3-5(4)  
      บนัทึก ศธ 0522.01/162ลงวนัที่ 3  
       กุมภาพันธ์ 2555  เรื่อง การส่งข้อมูล

ผู้สาํเร็จการศึกษา ประจาํปกีารศกึษา 
2553 ข้อมูลดา้นนักศึกษา 

http://www.stou.ac.th/Sar/index11.html
http://www.stou.ac.th/Sar/index11.html
http://www.stou.ac.th/Sar/index11.html
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-5%2054/7-3-5(2)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-5%2054/7-3-5(3)%2054.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/PDF/7.3-5%2054/7-3-5(4)%2054.pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.)  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้ บ ริหารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง  โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์
ของสาขาวิชาที่เป็นตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

วท. 7.4-1 (1) 
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของ
สาขาวชิา 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 

 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ เพื่อ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาระบุประเภท และ
ปัจจัยความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ปัจจัยความเสี่ยง คือ การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ไม่

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ปัจจัยความเสี่ยง คือ หลักสูตรยังไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของ สกอ.  จํานวนนักศึกษาลาออกกลางคันเพิ่มขึ้น การผลิตสื่อการศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้  

วท. 7.4-2 (1) 
แบบ บสน. 1 แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ประจาํปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ของสาขาวิชา 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสาขาวิชาได้นําผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความ
เสี่ยง พร้อมทั้งจัดลําดับความเสี่ยง จําแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ํา – ระดับสูง 

วท. 7.4-3 (1) 
อ้างอิงเอกสาร วท.7.4-2(1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง    โดยกําหนด
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat Transfer และ 
Termanate) รวมทั้งกําหนดมาตรการในการดําเนินการ ระยะเวลา ผู้รั้บผิดชอบใน
งานบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน  และมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

วท. 7.4-4 (1) 
อ้างอิงเอกสาร วท.7.4-2(1) 

วท. 7.4-4 (2) 
แบบ บสน. 2 รายงานการปฏิบตัิการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ของสาขาวิชา 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

    คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชาและหน่วย
ตรวจสอบภายใน รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 

วท. 7.4-5 (1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวชิา 

วท. 7.4-5 (2) 
บันทึกการจัดส่งรายงานการ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

6.  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

   คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

วท. 7.4-5 (1) 
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบ 
บสน.1) 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.13 (สมศ.13)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
ค่าคะแนนผลการประเมินผลผูบ้ริหาร  เท่ากับ 4.0579 
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 7.13 (สกอ.) รายงานการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน 

 4.06 
ผลการดําเนนิงาน 4.06 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ** 
** สาขาวิชาด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
        มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินที่สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 – 2558 (Rolling Plan)  ซึ่งมีการวิเคราะห์ SWOT มีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการประมาณการรายรับ – 
รายจ่าย และการควบคุม กํากับและติดตาม  โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ 

มสธ. 8.1-1 (1) 
แผนกลยุทธท์างการเงนิ     
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558 

มสธ. 8.1-1 (2) 
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ในระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
(Rolling Plan) 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level1/8_1-1(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level1/8_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช้ เ งิ น อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ในการจัดสรรและการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญอยา่ง
สูงต่อประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ตามหลกัการของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหน่วยงานสํานักงานอธิการบดีทีป่ระกอบด้วย กองคลัง กอง
แผนงาน และกองพัสดุ ทาํงานแบบบูรณาการ เพื่อให้การจัดหา วางแผน และจัดสรร
การใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  
1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ดังนี้ 

1.1 มีการนําสินทรัพย์ไปหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการต่างๆ  ได้แก่ การ
นําเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคงคลัง เป็นต้น รวมถึง การนําอาคาร ครุภัณฑ์ / 
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปหารายได้ 

1.2 มีการประมาณการรายได้ โดยประมาณการยอดนักศึกษาล่วงหน้า เพื่อ
นํามาใช้ในการจัดทําประมาณการรายได้ และรายจ่ายงบประมาณประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการประมาณการรายได้จากดอกผลจากกองทุนต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแหล่งใน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนประจําปี 

1.4 มีการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินที่เป็นรายได้ผ่านการบริหารงานใน
หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

 
 
 
 
 
มสธ. 8.1-2 (1)  

นโยบายงบประมาณ ของ มสธ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

มสธ. 8.1-2 (2)  
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 
3874 / 2554  เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการนาํเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทนุหรือ
หาผลประโยชน์  

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช้ เ งิ น อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
(ต่อ) 

2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงิน ดังนี้ 
2.1 มีหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบ

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และเวียน
แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้โดยทั่วกัน   

2.2 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เน้นการใช้กลยุทธ์โดยแยกภารกิจ
พื้นฐานงานประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

2.3 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

2.4 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เน้นการใช้กลยทุธ์แยกตามยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ 7 ประเดน็ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

2.5 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามกองทนุต่าง ๆ 
2.6 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินคงคลัง 
2.7 มีการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษที่เน้นการ

ใช้กลยุทธ์การพึ่งตนเอง  

มสธ. 8.1-2 (3)  
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

มสธ. 8.1-2 (4)  
มติคณะกรรมการนโยบายการเงนิและ
ทรัพย์สนิ  ครั้งที่  9/2553 เมื่อวนัที่  
18 สิงหาคม 2553 (วาระที่ 4.4) 

มสธ. 8.1-2 (5)  
มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2553 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. 8.1-2 (6)  
งบประมาณรายจา่ยเงินนอก 
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2554  
 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(5).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_54.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช้ เ งิ น อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
(ต่อ) 

3. มีแนวทางการวางแผนการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้ 
3.1 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้อง

กับผลผลิต และเป้าหมายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เป็นราย 
ไตรมาส  หากเป็นงบประมาณแผ่นดินจะต้องมีการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกเดือน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล 
(สงป.301) ของสํานักงบประมาณ และ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง หาก
เป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จะต้องมีการรายงานผลผ่านระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
(ระบบ AE:Assessment Evaluation) เพื่อให้หน่วยงานรายงานผล 
การดําเนินงาน 

3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจําปีงบประมาณเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

มสธ. 8.1-2 (7) 
เอกสารงบประมาณแผ่นดนิ มสธ. 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Planning/ 
pl_2/budget2552/indexframe/ 
fbudget-2.htm 

มสธ. 8.1-2 (8) 
-แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย 
 เงินงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2554 (ตามแบบสงป.301 และ 302) 
 (ไตรมาสที่ 4) 

มสธ. 8.1-2 (9) 
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ และ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรบั –พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ 

มสธ. 8.1-2 (10) 
แผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

มสธ. 8.1-2 (11) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 
 

http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/OPR/Planning/%0bpl_2/budget2552/indexframe/%0bfbudget-2.htm
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(8).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(10).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level2/8_1-2(11).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยทีส่อดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ
ประจําปีครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน  
 2. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3. พันธกิจด้านการวิจยั  
 4. พันธกิจด้านการทาํนบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และ  
 5. พันธกิจด้านการพฒันาองคก์ร   
ซึ่งในพันธกิจดา้นที่ 5 มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ โครงสร้างพืน้ฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มสธ. 8.1-3 (1) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (6) 

มสธ. 8.1-3 (2)  
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 
 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่ อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ได้แก่   
1. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน   
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
รอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน อย่างเป็นระบบและเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

มสธ. 8.1-4 (1)  
รายงานงบการเงินรวม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  สําหรับงวด 
6 เดือน (1 ต.ค.53-31 มี.ค.54) 

มสธ. 8.1-4 (2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั คร้ังที่ 8/2554 วันที่ 26 
สิงหาคม 2554 

มสธ. 8.1-4 (3)  
รายงานงบการเงินรวม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  (1 ต.ค.53-
30 ก.ย.54) 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level4/8_1-4(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level4/8_1-4(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level4/8_1-4(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง

เป็นระบบ และรายงานต่ อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ต่อ) 

 มสธ. 8.1-4 (4)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั คร้ังที่ 2/2555 วนัที่ 24 
ก.พ. 2555 

5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์งบการเงินที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้ว ประจําปี

งบประมาณ 2553 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
2. วิเคราะห์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2554  เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพย์สิน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้จากการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปี

งบประมาณ 2554 เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปี 2555 

มสธ. / กค. 8.1-5 (1)  
วิเคราะห์งบการเงิน ประจําปี 2553  

มสธ. / กค. 8.1-5 (2)  
รายงานวิเคราะห์งบการเงนิ ปี 2554  

มสธ. / กค. 8.1-5 (3)  
รายงานต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต 
ประจําปี 2554 รอบ 12 เดือน 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้ เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  

มหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี  โดยปฏิบัติงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี   เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงาน  รวมทั้ง การสอบทาน
การปฏิบัติงานทั้งด้านการเงิน  การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ  และการ
ดําเนินงานต่าง ๆ  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   รวมทั้ง มีการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ   เพื่อนําเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทราบด้วย    

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (1) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัที่ 754 /2555  
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (2)   
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานรอบ 6 เดือน (1 
ต.ค.2553 – 31 มี.ค.2554)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (3)   
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level4/8_1-4(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level5/8_1-5(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level5/8_1-5(2).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level5/8_1-5(3).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level6/8_1-6(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/ucad/upload/Reportaudit6m2554.pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level6/8_1-6(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้ เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (ต่อ) 

 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
(Audit Committee)  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และของ
อธิการบดี ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ(Performance  
and  Management Audit) 

2.  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
แก่สภามหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตาม
ความเหมาะสม 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
นอกจากนี้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก เข้า

ดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (4)   
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (5)   
หนังสือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้า
ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2554 
 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ  

มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี้  
1. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณประจําปี 
2. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. การวางแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4. การวางแผนด้านการตรวจสอบภายใน 

มสธ. 8.1-7 (1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพยส์ิน คร้ังที่ 
7/ 2554 วันที่ 24 พ.ค.2554 

มสธ. 8.1-7 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 7 / 2554 วันที ่27 ก.ค.54 

มสธ. 8.1-7 (3) 
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level6/8_1-6(4).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level6/8_1-6(5).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level7/8_1-7(1).pdf
file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level7/8_1-7(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ

ใช้เงินให้เป็นไปตามเปา้หมาย และนาํ
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน 

  การวางแผนและการตัดสินใจ  (ต่อ) 

 มสธ. / กผ. 8.1-7 (4) 
รายงานการประชุมคณะทํางานเพือ่
พิจารณาโครงการและตดิตามผลการ
ดําเนนิงาน โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม (เงินแผน่ดนิ) ครั้งที ่1/2555 ลว. 
7 ธ.ค. 2554 

มสธ. / ตสน. 8.1-7 (5) 
 แผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555 

มสธ. / ตสน. 8.1-7 (6) 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 
2555 (อธิการบดีอนุมัติ ณ 30 ก.ย. 
2554) 

 

 

file:///D:/งานประกันคุณภาพ/QA-54/download-จากศูนย์/level7/8_1-7(4).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554  (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสาขาวิชา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสาขาวิชา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา ทําหน้าที่ในการวาง

นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีการนําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. มีการดํา เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา จํ านวน 9 
องค์ประกอบ 42 ตัวบ่งชี้  

4. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และมีการตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับผิดชอบตรวจสอบร่างรายงานการ
ประเมินตนเอง  
 

วท. 9.1-1 (1)  
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 9.1-1 (2)  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีการศึกษา 2554 

วท. 9.1-1 (3)  
รายงานประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครัง้ที่ 1 
วันที่ 18 พ.ค. 2555) 
 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสาขาวิชา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (ต่อ) 

5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 

วท. 9.1-1 (4)  
คําสั่งแต่งตัง้คณะทาํงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วท. 9.1-1 (5)  
รายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําปีการศึกษา 2554 

วท. 9.1-1 (6)  
แผนยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาํปีการศึกษา 2554 

2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จํานวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา และมีการทบทวนนโยบายการประกัน
คุณภาพศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

วท. 9.1-2 (1)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของสาขาวิชา และมีผลการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชา จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 (2) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสาขาวิชา (สมศ. 16.2)  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 1 

วท. 9.1-3 (1)  
รายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีการศึกษา 2554 หน้า 
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4. มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ.  

2. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี  

3. นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นแผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

4. มีการเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite 
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท.9.1-4 (1)  
อ้างถึงเอกสาร วท. 9.1-1 (4) 

วท.9.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th/Schools/
Sst/home/ 

5. มีการนํ าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของสาขาวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นําผลการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอนกับด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
1. “โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” นําไปสู่

การเรียนการสอนชุดวิชา 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ 96413 การออกแบบ
และพัฒนาเว็บ 

2. “โครงการประกวดออกแบบและพัฒนากังหันน้ําประสิทธิภาพสูง”นําไปสู่การเรียน
การสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม 

วท. 9.1-5 (1)  
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

วท. 9.1-5 (2)  
รายงานคณะทาํงาน KM ของ
สาขาวชิา และการกําหนดประเด็น
ความรู้ระดับสาขาวชิา บนเว็บไซด์
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/QAChannel/asp/selectK
M2_1.asp 
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5. มีการนํ าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของสาขาวิชา (ต่อ) 

3. โครงการ มสธ.รักษ์โลก นําไปสู่การเรียนการสอนชุดวิชา 97410 การจัดการธุรกิจ
การพิมพ์ และ 97101 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการพิมพ์ 
ด้านการเรียนการสอนกับด้านวิจัย 

4. จากจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสอนแนะในการพัฒนาของสาขาฯตามรายงานตนเองปี 
2553 หน้า 224-225 องค์ประกอบที่ 4 ต้องปรับปรงระบบและกลไกลการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคค์ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ ซึ่งในงาน
การจัดการความรู้ของสาขาวิชา มีการกําหนดประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ 
การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อสําเร็จเป็นบัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล และ
ด้านการวิจัย คือ LOM (Learning Object Module) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนทางไกล และองค์ประกอบที่ 5 ควรมีระบบประเมิน ซึ่งสาขาใช้แนว
ทางการประเมินผ่านกระบวนการ KM 

5. จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานตามองค์ประกอบที่ 9 ได้กําหนดให้อาจารย์
ใหม่ใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับการฝึกอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ โดย
การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติ (learning by doing) เข้าร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ และคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นภายในสาขาวิชา  และใช้ที่ประชุม
คณาจารย์เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่คณาจารย์น้องใหม่ 

6. จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในองค์ประกอบที่ 2 โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกับการพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายทาง
สังคม เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนําเสนอข้อมูลความรู้ 
และประสบการณ์ในการทํางาน บน Facebook 

วท. 9.1-5 (3)  
คําสั่งคณะกรรมการฯ คณะทาํงาน
คณะต่างๆ และรายงานการประชุม
คณาจารย์ประจําสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทีม่ี
รายชื่ออาจารยบ์รรจุใหม่) 

วท. 9.1–5 (4)  
Facebook : Scitech.stou 
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6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นําข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ใน
ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูล
งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ทําให้ข้อมูลของสาขาวิชา 
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดําเนินงานในลักษณะของการรวมบริการประสาน
ภารกิจ โครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และเน้นพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนพันธกิจอื่นๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนด
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ และ
เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว เพื่อให้สาขาวิชานําไปใช้ในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนองของสาขาวิชาให้ครบถ้วน ทั้ง 9 องค์ประกอบ 

ศปศ. 9.1-6 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/QAChannel/ 
default2.asp 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กา ร ป ร ะกั น คุ ณภ าพ กา รศึ กษ า 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสาขาวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเชิญตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ/
หรือ ตัวแทนนายจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วท. 9.1-7 (1) 
รายชื่อศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ/
หรือ ตัวแทนนายจ้าง ที่มาให้สัมภาษณ์ 

 

http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
http://eservice.stou.ac.th/%0bEDOCUMENT/QAChannel/%0bdefault2.asp
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8. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ภายในสถาบัน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่  
- การใช้ระบบ CHE QA Online สําหรับสาขาวิชา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 

(ครั้ที่ 1) 
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ CHE QA Online สําหรับ

สาขาวิชา วันที่ 23 เมษายน 2555 (ครั้งที่ 2) 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 

2554 ผ่านระบบ CHE QA Online (ครั้งที่ 3) วันที่ 8 มิถุนายน 2555 

วท. 9.1-8(1)  
เว็บไซต์ของศูนย์ประกัน ที่แสดง
กิจกรรม
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/QAChannel/default2.asp 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน
คุณภาพกา รศึ กษ าที่ หน่ ว ย ง าน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
1. มีการแจ้งเตือนผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (QA Warning) 

เพื่อเร่งรัดให้คณาจารย์ ให้ข้อมูลหรือเร่งดําเนินการให้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่
ดีขึ้นในที่ประชุมคณาจารย์และกรรมการสาขา 

 
 

วท. 9.1-9 (1)  
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2553 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างวนัที่ 24-25 
สิงหาคม 2554 

วท. 9.1-9 (2) 
    รายงานที่ประชุมคณาจารยแ์ละ   
    กรรมการสาขาที่แจ้งเตือนผลการ   
    ดําเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ 
    เป้าหมาย 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA_main/ผลประเมินche/ผลประเมินcheสาขา1.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA_main/ผลประเมินche/ผลประเมินcheสาขา1.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/Korea.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA_main/ผลประเมินche/ผลประเมินcheสาขา2.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA_main/ผลประเมินche/ผลประเมินcheสาขา2.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน
คุณภาพกา รศึ กษ าที่ หน่ ว ย ง าน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

2.  มีการเข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกปีการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจ
ประเมินให้มีความเป็นเอกภาพ 

 
3. มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา ทํา

หน้าที่เสมือนเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอก โดยทําการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเบื้องต้น พร้อมทั้ งตรวจสอบความครบถ้วยสมบูรณ์ของรายงานการ
ประเมินตนเอง และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

มสธ. / ศปศ. 9.1-9 (3) 
การปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปี
การศึกษา 2553 

วท. 9.1-9 (4)  
อ้างอิงเอกสาร วท. 9.1-1 (4) 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2554 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 7 ข้อ 

 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 9 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

file:///C:/Users/QASESMAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/9_1-1(3).pdf

