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ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทิน พ.ศ.2559 (1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59) 
 
ค าอธิบาย :  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิ ชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบั น 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( ELOs) และ Program 
Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 
ไม่่มบูรณ์ 

ไม่สามารถ/ 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ 

ในระดับชั้นน าของ 
ประเทศ มีการ 
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่อง 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 
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ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 
ก าหนด 

ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู ่

เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับ
สาขาวิชา 

= ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :  
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ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2557-2559 อาจารย์
ประจ ามีผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ผลงานวิจัย 

จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ . ศ . 
2557 

พ . ศ . 
2558 

พ . ศ . 
2559 

รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 1 0 11 12 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับ
นักศึกษา (2) 

0 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 1 0 11 12 

 
 
 
 
 

 
6 - (1) 1-
B_Sc(Information) 

3.00 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%259A.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AA.)%2F1-B_Sc(Technology).xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%259A.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AA.)%2F1-B_Sc(Technology).xlsx
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หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2559 อาจารย์ประจ ามีผลงาน
วิชาการเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 และ 2558  

 ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 4 4 16 24 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับ
นักศึกษา (2) 

0 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 4 4 16 24 
 

 
6 - (1) 2-
B_Sc(Technology) 

3.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
แขนงวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มี
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบ  3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2557-
2559 อาจารย์ประจ ามีผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึนในปี 2558 และกลับมาลดลงในปี 2559   

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) 3 5 3 11 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับ

นักศึกษา (2) 

7 10 4 21 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 10 15 7 32 
 

 
6 - (1) 3-
B_Sc(Information) 

3.00 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%259A.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD.)%2F2-B_Sc(Industrial).xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%259A.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD.)%2F2-B_Sc(Industrial).xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%25A1.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AA.)%2F3-M_Sc(Information).xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%25A1.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AA.)%2F3-M_Sc(Information).xlsx
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หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
แขนงวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มีผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2558 อาจารย์ประจ าเริ่มมี
ผลงานวิชาการ และในปี 2559 ก็มีผลงานเพ่ิมข้ึน 

ผลงานวิจัย 
จ านวน (ชิ้นงาน) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1) (ยังไม่เปิด) 1 20 21 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าผลงานร่วมกับ

นักศึกษา (2) 

(ยังไม่เปิด) 0 0 0 

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) (ยังไม่เปิด) 1 20 21 
 

 
6 - (1) 4-
M_Sc(Technology 

3.00 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ตามข้อมูลที่แสดงในระดับหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร  3.00 

 
 
 
 
 
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%25A1.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD.)%2F4-M_Sc(Industrial).xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fqmis.stou.ac.th%2Fstou2557%2Fevidence%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597.%25E0%25B8%25A1.(%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD.)%2F4-M_Sc(Industrial).xlsx
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Strengths (จุดแข็ง) Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

อาจารย์มีผลงานวิชาการทุกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยให้เงินรางวัลเป็นเครื่องมือจูง
ใจ  

- สาขาควรส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง 
ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ชุมชน ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

- สาขาควรส่งเสริมการท าวิจัยแบบบูรณาการที่ท างานร่วมกันระหว่างหลักสูตร 
เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่มี อัตลักษณ์ และเป็นการริเริ่มผลงานวิจัยที่ เป็น
นวัตกรรมใหม่จากการผสมผสารความรู้ระหว่างหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60) 
 
ค าอธิบาย :  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร  และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/
สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามความ เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น(เป็นข้อมูล 

ดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยัง 
ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ

ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่ 
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 
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ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :  
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

สาขาวิชาตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2560 โดยก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงตลอดปี 
ในการประชุมคณาจารย์และกรรมการสาขาวิชาฯ   และได้ผ่านสภา
มหาวิทยาลัยและรอ สกอ.รับรอง โดยรับนักศึกษาใหม่จ านวน ในปี 
2560 นี้ เป็นปีแรก   

ส าหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดท า มคอ. 3 5 และ 7 และมี
การติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเสนอ
กรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด 

7 - (1) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_57 
7 - (2) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_58 
7 - (3) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_59 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_57.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_57.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/1_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/7_1(1)_3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_59.PNG
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/7_1(1)_3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปตรี_59.PNG
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และในการติดตามการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการก ากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง 
ชุดวิชาและวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณา
ประเมินผลการจัดฝึกทุกภาคการศึกษา 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ จึงได้
เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนด และผลการด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปในแนวทางที่ดี 

   ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม 
สกอ.ก าหนด เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงแก้ปัญหาโดยการขอจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 

   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
อาจารย์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และด าเนินการเพ่ือเตรียมการ
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.
ก าหนด เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตาม
เกณฑ์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงวางเป้าหมายในการ
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หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

แก้ปัญหาโดยการเร่งรัดในการปรับปรุงหลักสูตร ในแล้วเสร็จเพ่ือ
ใช้ในปิการศึกษา 2560 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   สาขาวิชาตั้ ง เป้ าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการตามเกณฑ์และ
สามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ และมีการวางแผนด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์สกอ.ที่จะครบในปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึง และ
ผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไปในแนวทางท่ีดี 

   ส าหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดท า มคอ. 3 5 
และ 7 และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อน
เสนอกรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และในการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการก ากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ
วางแผนการจัดฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณาประเมินผล
การจัดฝึกทุกภาคการศึกษา 

   ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.
ก าหนด เนื้องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ จึงท า

7 - (1) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_57 
7 - (2) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_58 
7 - (3) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_59 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_57%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_57%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/2_รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/7_2(1)_3รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_59.PNG
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/7_2(1)_3รายงานการตรวจAUNQA_INTปตรี_59.PNG
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ให้หลักสูตรตั้งเป้าหมายและวางแผนและแก้ปัญหาโดยการขอจ้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2558  

   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการจ้างผู้ทรงฯ และมีอาจารย์
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรด าเนินการจ้างผู้ทรงฯ และมีอาจารย์
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และด าเนินการเพ่ือเตรียมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือใช้ในปี 2560 ที่จะครบ 5 ปี  ตามเกณฑ์ สกอ. 
ปัจจุบันผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างรอ สกอ.
พิจารณา  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

   ส าหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดท า มคอ. 3 5 
และ 7 และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อน
เสนอกรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และในการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการก ากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ
วางแผนการจัดสัมมนาเสริม/เข้มแก่นักศึกษา ตลอดจนการติดตาม

7 - (1) 3_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปโท57 
7 - (2) 3_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปโท58 
7 - (3) 3_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปโท59 
7 - (4) 3_ระบบติดตามจัดเก็บการ
ท างานผ่านMoodle_googleDrive 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท57%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท57%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท58%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท59.PNG
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/3_รายงานการตรวจAUNQA_ICTปโท59.PNG
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/moodle_googledrive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/moodle_googledrive.pdf
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วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ Moodle และ แบ่งปันข้อมูลกลางร่วมกันผ่าน 
google drive มาจัดเก็บและติดตามการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้  
ฐานข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันในการก ากับคุณภาพของนักศึกษาและ
ภาระงานที่คณาจารย์ได้รับอยู่ 

    ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.
ก าหนด เนื้องจากคุณสมบัติและจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่
ครบตามเกณฑ์ จึงท าให้หลักสูตรตั้งเป้าหมายและวางแผนและแก้ปัญหา
ในปีต่อไป 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด และด าเนินการเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือใช้
ในปี 2559 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ. 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถรับ
นักศึกษาและเปิดสอนได้ หลักสูตรด าเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม   ด าเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
โดยเปิดเรียนปี 2558 เป็นปีการศึกษาแรก 

7 - (2) 4_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปโท58_updated 
7 - (3) 4รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปโท_59 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/4_รายงานการตรวจAUNQA_INTปโท58_updated%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/4_รายงานการตรวจAUNQA_INTปโท58_updated%5b1%5d.png
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/7_4(1)_3รายงานการตรวจAUNQA_INTปโท_59.PNG
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/7_4(1)_3รายงานการตรวจAUNQA_INTปโท_59.PNG
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ส าหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดท า มคอ. 3 5 และ 7 และมี
การติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเสนอ
กรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  และในการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการก ากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ
วางแผนการจัดสัมมนาเสริม/เข้มแก่นักศึกษา ตลอดจนการติดตาม
วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ Moodle มาจัดเก็บและติดตามการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ได้ ฐานข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันในการก ากับคุณภาพของ
นักศึกษาและภาระงานที่คณาจารย์ได้รับอยู่  

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
และด าเนินการเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือใช้ใน
ปี 2559 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ. 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถรับ
นักศึกษาและเปิดสอนได้ หลักสูตรด าเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

7 - (4) 3_ระบบติดตามจัดเก็บการ
ท างานผ่านMoodle 

 
 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/moodle.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/moodle.pdf
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ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

สาขาวิชาได้วางเป้าหมายโดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพและมีการ
ควบคุมและติดตามการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรเป็นประจ าโดย ทุกหลักสูตรของสาขาวิชา โดย
คณาจารย์มีการวางแผนอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามตัวบ่งชี้ C5และ C6  โดยใน
ส่วนของการด าเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรมีการตั้งเป้าหมายและด าเนินการสรุปได้ดังนี้  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชามีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดเ แต่ได้มีการวางเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรและสามารถ 
ก ากับติดตามการด าเนินการให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดในปีการศึกษา 2560  

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านตามเกณฑ์ก าหนด และได้วางเป้าหมาย
เพ่ือด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยในขณะนี้หลักสูตร
ปรับปรุงผ่านสภามหาวิทยาลัยและด าเนินการเพ่ือส่งให้ สกอ.พิจารณาต่อไป 

3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การด าเนินการตามเกณฑ์
และสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 
2559 โดยขณะนี้หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ.แล้ว  

4.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรที่วางไว้ และผ่านตามเกณฑ์ก าหนด  สาขาวิชามีการ

วท 7 - (1) ความก้าวหน้าหลักสูตร
58 
วท 7 - (2) ความก้าวหน้าหลักสูตร
59 
วท 7 - (3) ความก้าวหน้าผลิตชุด
59 
วท 7 - (4) ความก้าวหน้ามคอ_
จัดการเรียนการสอน59 
วท 7 - (5) 
moodle_googledrive 
 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าหลักสูตร59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าผลิตชุด59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้าผลิตชุด59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้ามคอ_จัดการเรียนการสอน59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_ความก้าวหน้ามคอ_จัดการเรียนการสอน59.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_moodle_googledrive_สาขา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/0_moodle_googledrive_สาขา.pdf
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร โดยบรรจุเป็นวาระให้รายงาน
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตร เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมของกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ ทุกเดือน โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรรายงานผลของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ  ตลอดจน การผลิตชุดวิชา และการจัดท ามคอ 3,5 และ 7 ต่อสาขาวิชา 

 
 
 

Strengths (จุดแข็ง) Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

-ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา สาขาตั้งเป้าหมายโดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
และมีบางหลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์โดยสาขาวิชาด าเนินการ และติดตามเพ่ือผลักดันให้ปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือแก้ปัญหาของสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และยังคงมีการด าเนินการตาม มคอ. 2, 3, 5 และ 7   
ตลอดปี 2559 สาขาน าระบบ Moodle และการแบ่งบันเอกสารผ่าน google drive มาช่วยในการ
ด าเนินการ ติดตาม และในการบริหารจัดการและการปฏิบัติการเรียนการสอนในสาขาวิชาและยังคง
ด าเนินการก ากับ ติดตามในที่ประชุม คณาจารย์และกรรมการสาขา/กรรมการบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มที่จะได้ผลการด าเนินการที่ดี เช่น ชุดวิชาถูกติดตาม และเป็นไปตามก าหนดในสัดส่วนที่ 
สูงขึ้น เทียบกับ ปีที่ผ่านๆมา  

 

 
- ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับคู่
เปรียบเพ่ือยกระดับคะแนนผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60) 
 
ค าอธิบาย :  

ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
   - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
   - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
   - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
   - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
5. กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 
ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ 

ในระดับชั้นน าของ 
ประเทศ มีการ 
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู ่

เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 

 
 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. กรรมการประจ า
สาขาวิชาท าพันธกิจ
ครบถ้วนตาม
ภาระหน้าที่ที่ก าหนด 
ใน พรบ. 

    คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามพันธกิจ และ พรบ. ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นประธาน 
และกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่ง
คณาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเป็นผู้เลือก 
    คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
    คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านบริหารและวิชาการของ
สาขาวิชา 
2. พิจารณาด าเนินงานด้านวิชาการของสาขาวิชา 
3. พิจารณาวางระเบียบปฏิบัติภายในสาขาวิชาด้วยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ 
4. พิจารณาก าหนดแนวทางประสานงานระหว่างสาขาวิชากับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 - พรบ. มหาวิทยาลัย 

 - ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย
สาขาวิชา 

วท 8.1 - (1) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งชี้ที่ C.8) 
ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59.docx
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

5. ให้ค าปรึกษาและความเห็น   แก่ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดี
มอบหมาย 

2. กรรมการประจ า
สาขาวิชาก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง 
ก าหนดนโยบายการ
บริหารสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบายการบริหาร
สาขาวิชาฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ 

3. กรรมการประจ า
สาขาวิชาปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
  

กรรมการประจ าสาขาวิชาบริหารงานภายใต้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
 

กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

4. กรรมการประจ า
สาขาวิชาติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
สาขาวิชาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
  - เอาใจใส่ ระมัดระวัง 
(Duty of Care) 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานของสาขาวิชา ได้แก่ 
1. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชา 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

  - ซื่อสัตย์สุจริต รักษา
ผลประโยชน์ขององค์กร 
(Duty of Loyalty) 
  - ปฏิบัติตามกติกา 
(Duty of Obedience) 
  - โปร่งใสเปิดเผย 
(Duty of Disclosure) 

2. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านหลักสูตรของสาขาวิชา 
3. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย 
งานบริการวิชาการแก่สังคม 
4. พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบวาระต่างๆ ที่น าเสนอที่ประชุม 
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

5. กรรมการประจ า
สาขาวิชาด าเนินงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก 
ได้แก่ 
1. หลักประสิทธิผล                             
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง                               
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส                                 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ                          
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค                              
10. หลักการมุ่งฉันทามติ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สาขาฯ 

- หลักธรรมาภิบาล  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

โดยกระจายอ านาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/
คณะท างานต่างๆ ภายในสาขาวิชา 

             ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน  สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ทั้ง 5 ประเด็น เป็นดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ปี 2558 

ค่าเฉลี่ย 

ปี 2559 

1. กรรมการประจ าสาขาวิชาท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 4.09 4.79 

2. กรรมการประจ าสาขาวิชาก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหาร
สาขาวิชา 

3.93 4.41 

3. กรรมการประจ าสาขาวิชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4.08 4.66 

4. กรรมการประจ าสาขาวิชาติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย 3.97 4.62 

5. กรรมการประจ าสาขาวิชาด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.01 4.55 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ประเด็น 4.01 4.61 

 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย ได้ผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินไม่
น้อยกว่าระดับ 4.45 จาก 5.00 และพบว่าผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2559 มีค่าสูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่ารอบปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา และสูงกว่าในทุกด้าน   
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Strengths (จุดแข็ง) Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

-  -  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสาขาวิชา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60) 
 
ค าอธิบาย :  

ประเด็นการประเมิน 
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - การบริหารยุทธศาสตร์ 
   - การบริหารความเสี่ยง 
   - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
   - การจัดการความรู้ในคณะ 
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 
ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบ 

ในระดับชั้นน า
ของ 

ประเทศ มีการ 
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่ 

เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน า 

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 

ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. สมรรถนะ
ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 

  

   ผู้บริหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี
การศึกษา 2559 ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา (รศ.ณัฏฐพร พิมพายน) รองประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา (รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)  

  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบในกิจการของสาขาวิชาและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของสาขา เพื่อวางแผนการพัฒนา
สาขา และมีการกระจายงานให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอตามสถานะการณ์ โดยประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาและรองประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาจะเข้าประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
คณาจารย์และบุคลากรของสาขาทุกครั้ง 

 - ที่ประชุมคณาจารย์
ประจ าสาขาฯ อย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 - รับฟังความคิดเห็น
คณาจารย์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น LINE  

2. ประสิทธิผลการ
บริหารหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์

  

วท 8.2 - (1) ผลการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตัว
บ่งชี้ที่ C.8) ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/วท%208%20-59%5b1%5d.docx
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

  
มาตรฐานในระบบ CUPT QA ระดับสาขา โดยค่าเกณฑ์
ต่างๆ เป็นไปตามตัวบ่งชี้หลัก (C1-C13) และตัวบ่งชี้
เลือก (S1-S3) 

3. ประสิทธิผลของ
การบริหารงานตาม
ตัวบ่งชี้หลักในแผน
ยุทธศาสตร์ระดับ
สาขาวิชา ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับ
สถาบัน 

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการ
ประเมินแผน     ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-
2560) ประจ าปีงบประมาณ2559 

 - สาขาวิชามีประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัว
บ่งชี้หลักในแผน   ยุทธศาสตร์ระดับสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย     โดยการถ่ายทอด
เป้าหมายสู่การด าเนินงานในแผนและมี
ประสิทธิผล   ตามค ารับ รองการปฎิบัติงานในรายงาน 
e-Performance 

 รายงาน e-
Performance 

4. การแสวงหา
รายได้ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่มีนโยบาย
ในการแสวงหารายได้ 

  

5. การบริหารงาน
และความ
รับผิดชอบที่
ตอบสนองความ

การบริหารยุทธศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงใช้แผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) เป็นแนวทาง
ในการบริหารงาน ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

คาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

- การบริหารความ
เสี่ยง 

- ระบบ
สารสนเทศใน
การตัดสินใจเชิง
บริหาร 

- การจัดการ
ความรู้ใน
สาขาวิชา 

  

การศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม” การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นไปตามการ ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 
และจ านวน 5 เป้าประสงค์ เพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การบริหารความเสี่ยง 
มีแผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของ
มหาวทยาลัย โดยมี 
- พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุก
ระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
- พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 
- รายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปี
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
-ระบบสารสนเทศสาขาวิชา ในการติดตาม และบริหาร
การผลิตชุดวิชา 
- ร ะ บ บ ร า ย ง า น ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น  e-
Performance ของกองแผนฯ 
-ระบบการบริหารจัดการสาขาผ่าน Moodle 
-ระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานด้านวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคมผ่าน Google Drive 

การจัดการความรู้ในสาขาวิชา 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการประชุม
และจัดท าเว็บไซต์ในการจัดการความรู้เพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีแผนการ
จัดการความรู้ 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

          ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสาขาวิชาฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน (เป็นความลับ) 

          ในปีการศึกษา 2559 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/สถาบันได้ผลคะแนนจากการ
ตอบแบบประเมินโดยค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ประเด็นการประเมินเท่ากับ 3.65 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ (ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 จาก 5.00)  

      

 

Strengths (จุดแข็ง) Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

-  -  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
 
ค าอธิบาย :  

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุ
พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพ่ือ
ใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 
ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่

เทียบ 
ในระดับชั้นน าของ 

ประเทศ มีการ 
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่ 
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  



107 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสาขาวิชาและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสาขาวิชาและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

สาขาวิชาได้มีการด าเนินการตามแผนของสาขาวิชา ปี 2556-2560 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสาขาวิชาซึ่งน าไปสู่แผนปฎิบัติการ
ประจ าปีของสาขาวิชา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชา นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มีการลงนามต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการรายงาน
ผลรอบ 6 9 และ 12 เดือน 

วท 9 - 1(1) แผนยุทธ์ 
56-60  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

ปี 2560 สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาตรบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง  เ พ่ือวิ เคราะห์ความคุ้ มค่ าของการบริหารหลั กสู ตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

วท 9 - 2(1) การค านวณ
ต้นทุน ใน มคอ 2  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิ เคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

สาขาวิชาได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ที่ส่งผลต่การด าเนินงานตามพันธกิจของสาขาวิชาและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และก าหนดเป็นแนวปฏิบัติควบคุม

วท 9 - 3(1) รายงานการ
ปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/StrategyMapSST%2056-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/StrategyMapSST%2056-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/มคอ%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/มคอ%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-2บสน.2%20วท.รายงานรอบ%2012m-2560-29092560.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-2บสน.2%20วท.รายงานรอบ%2012m-2560-29092560.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-2บสน.2%20วท.รายงานรอบ%2012m-2560-29092560.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/2-2บสน.2%20วท.รายงานรอบ%2012m-2560-29092560.docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

การด าเนินงานตามพันธกิจของสาขาวิชาและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ภายในที่ดี ซึ่งปีงบประมาณ 2559 และ 2560 สาขาวิชาเน้นเรื่อง เรื่อง 
การปรับปรุงกลไกและกระบวนการท างานที่ช่วยลดจ านวนนักศึกษา
ออกกลางคันของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท 9 - 3(2) แนวปฏิบัติ
ที่ดีการปรับปรุงกลไกและ
กระบวนการท างานที่ช่วย
ลดจ านวนนักศึกษาออก
กลางคัน 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโดยคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา โดยมีประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็น
ประธานคณะกรรมการ การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ 
1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักการมุ่งฉันทามติ 

  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ระบบควบคุมภายใน%202560_29062017.doc
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ระบบควบคุมภายใน%202560_29062017.doc
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ระบบควบคุมภายใน%202560_29062017.doc
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ระบบควบคุมภายใน%202560_29062017.doc
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ระบบควบคุมภายใน%202560_29062017.doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

โดยกระจายอ านาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/คณะท างาน
ต่างๆ ภายในสาขาวิชา สาขาวิชาได้ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ได้แก่ มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ 
ลูกจ้าง ทุกรอบ 6 เดือน การมีคณะกรรมการประเมินการทดลองงาน
ของอาจารย์พนักงาน มีคณะกรรมการประเมินผลการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์พนักงาน เป็นต้น  อ้างอิงหลักฐานใน C8.2 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกประเด็นความรู้ที่เป็นพันธ
กิจหลักส าหรับคณาจารย์ และสอดคล้องกับพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรม การน าเสนอประเด็นความรู้ที่จะจัดกิจกรรมให้มหาวิทยาลัย
รับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา 
การเตรียมกิจกรรม การทาบทามวิทยากร การประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ในสาขาวิชาฯรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตลอดจน การน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ สาขาวิชาฯได้จัดกิจกรรมจะเน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน สองประเด็นคือ  

ประเด็นที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต โดยสาขาวิชาฯ ด าเนินการดังนี้ 

วท 9 - 5(1) KM ครั้งที่ 
1 ประเด็นความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
วท 9 - 5(2) KM ครั้งที่ 
2 ประเด็นความรู้ด้านการ
วิจัย 
วท 9 - 5(3) สไลด์
บรรยายขั้นตอนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
วท 9 - 5(4) สไลด์
บรรยายฐานข้อมูล
งานวิจัย 
วท 9 - 5(5) งานวิจัย

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%201%20ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%201%20ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%201%20ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%202%20ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%202%20ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/บริหารจัดการสาขา_%20ครั้งที่%202%20ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แววบุญ%20KM%20การส่งงานวิจัยตีพิมพ์.pptx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แววบุญ%20KM%20การส่งงานวิจัยตีพิมพ์.pptx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แววบุญ%20KM%20การส่งงานวิจัยตีพิมพ์.pptx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/KM_วฤษาย์_07062017.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/KM_วฤษาย์_07062017.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/KM_วฤษาย์_07062017.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณะวิจัย2560%20-%202ตีพิมพ์เผยแพร่.pdf


110 
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1. ก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตชุดวิชา" 
ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของสาขาวิชาฯ และสาขาวิชาฯ ยังมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการเลื่อนการผลิตชุดวิชา หรือการผลิตชุดวิชา
ล่าช้า 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ของสาขาวิชาทั้ง 4 หลักสูตร 
3. ก าหนดวิทยากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์จากสาขาวิชาฯ 1 
คนและจากส านักวิชาการ 1 คน คือ ผศ.กชกร ณ นครพนม อาจารย์
ประจ าหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการผลิตชุดวิชาที่ประสบปัญหา
อุปสรรคในระหว่างการด าเนินงานให้แล้วเสร็จลุล่วงได้ตามก าหนด 
และคุณเฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและ
เป็นหัวหน้าฝ่ายต ารา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการผลิตเอกสารการสอน มาให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 
24 พค 2560 เวลา 14:00 น. มีคณาจารย์ เข้าร่วม 8 คน โดย
คณาจารย์ส่วนอ่ืนที่ไม่ได้เข้าประชุม ติดภารกิจอ่ืนๆ เช่น เป็น
กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ฯลฯ 
4. สไลด์บรรยายของวิทยากรทั้งสองท่านได้มีการรวบรวมและ
เผยแพร่ให้คณาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์ 
5. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2/2559 และ 1/2560 คณาจารย์ของ
สาขาวิชาฯ มีการผลิตเอกสารการสอนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนของ

และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 
วท 9 - 5(6) รายละเอียด
กิจกรรม KM 
วท 9 - 5(7) แผน
ประเด็นความรู้ 
วท 9 - 5(8) พันธกิจของ
สาขาวิชาฯ 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณะวิจัย2560%20-%202ตีพิมพ์เผยแพร่.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/คณะวิจัย2560%20-%202ตีพิมพ์เผยแพร่.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/กำหนดจัดกิจกรรม%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/กำหนดจัดกิจกรรม%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน-ประเด็นความรู้-60.PDF
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/แผน-ประเด็นความรู้-60.PDF
http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=34092&Datatype=1
http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=34092&Datatype=1
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มหาวิทยาลัย แต่สามารถจัดส่งให้นักศึกษาได้ทันในช่วงเปิดภาค
การศึกษา และอัพโหลดเอกสารเป็นไฟล์ให้นักศึกษาผ่านระบบ 
Moodle 
ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ "ฐานข้อมูลวารสารส าหรับการ
เผยแพร่งานวิจัย และขั้นตอนการเผยแพร่งานวิ่จัย" ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักประการหนึ่งของสาขาวิชาฯ และสาขาวิชาฯ ยังมีคณาจารย์
บางส่วนยังไม่ทราบในรายละเอียดของการเลือกวารสารเพ่ือการ
เผยแพร่และขั้นตอนการเผยแพร่ 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ของสาขาวิชาทั้ง 4 หลักสูตร 
3. ก าหนดวิทยากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์จากสาขาวิชา 2 
คน คือ ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด อาจารย์ประจ าหลักสูตร    วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ อ.ดร.แววบุญ แย้มแสง
สังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ซึ่งทั้ง
สองท่านมีประสบการณ์ในการท าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor ในระดับสูง 
เป็นวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเลือกวารสารและขั้นตอนการเผยแพร่
ผลงานการวิจัย โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มิย 2560 เวลา 14:00 น. 



112 

 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

มีคณาจารย์เข้าร่วม 15 คน โดยคณาจารย์ส่วนอ่ืนที่ไม่ได้เข้าประชุม 
ติดภารกิจอ่ืนๆ 
4. สไลด์บรรยายของวิทยากรทั้งสองท่านได้มีการรวบรวมและ
เผยแพร่ให้คณาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์ ในระบบ Moodle 

5. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ได้ท าวิจัย 
และส่งผลงาน เข้าที่ประชุมวิชาการ รวมถึง การส่งผลงานตีพิมพ์ใน
วารสาร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเน้นการเผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และวิทยากรทั้งสองท่านคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก่คณาจารย์ท่านอ่ืนๆ ในการเลือกวารสารและ
การส่งผลงานเพ่ือเผยแพร่ นอกจากนี้ คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ 
โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้น าความรู้ไปให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานเพื่อส าเร็จการศึกษา 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารสาขาวิชาในที่ประชุมคณาจารย์และที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ และรายงานผลการด าเนินงานของ
สาขาวิชาฯ ต่อผู้บังคับบัญชาด้วยระบบ  e-Performance และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยบุคลากรต้อง
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ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน อย่างน้อยรอบประเมิน
ละ 1 ครั้ง  

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสาขาวิชาที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานสาขาวิชาตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สาขาวิชา ที่ ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานสาขาวิชาตามปกติที่
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ โดยสาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา มีการมอบหมายคณาจารย์ให้
รับผิดชอบจัดท าตัวบ่งชี้หลักทุกตัว มีการตั้งคณะท างานตรวจสอบ
คุณภาพภายในสาขาวิชาฯ เ พ่ือให้คณาจารย์ที่ ไม่ ได้ เป็นคณะ
กรรมการฯ เข้ามีส่วนร่วมตรวจและเสนอแนะก่อนที่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกสาขาฯ  เข้าตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปี  และส่ งคณาจารย์ ไปอบรม
เกี่ยวกับเรื่่องการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การอบรม AUN-
QA, EdPEX 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60) 
 
ค าอธิบาย :  

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 
ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 

ระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 

ในระดับชั้นน าของ 
ประเทศ มีการ 

ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่ 
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 

ระดับประเทศ) 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 
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ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :  
 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 7 คน 
ได้แก ่
1. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 
2. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 
3. ผศ.กชกร ณ นครพนม 
4. อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์ 
5. อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  
6. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 
7. อ. ภิรมย์  คงเลิศ 
เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ท้ังที่ใช้
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และน า

10 - (1) พัฒนาบุคลากร 
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10 - (3) สรุปการอบรมจากส านัก
คอมพิวเตอร์  
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
อบรม-สมนึก 

3.00 

http://school.stou.ac.th/st/activity/print_service.php
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/C10_ICT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/C10_ICT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-สมนึก%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-สมนึก%5b1%5d.pdf
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ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพ่ือเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขาฯ ครบ
ทั้ง  6 คน คิดเป็นร้อยละ  85.71 
ได้แก่  
1) รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ เข้าอบรม IT 521 การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (6 ชม.) ระหว่าง
วันที่ 6-7 มีนาคม 2560  
2) รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ ผศ.กชกร ณ นครพนม อ.ดร.พิมผกา 
ประเสริฐศิลป์ และอ. ภิรมย์  คงเลิศ เข้าอบรม IT 522 การเขียน
โปรแกรมข้อมูลใหญ่ (Big Data Programming) (12 ชม.) ระหว่าง
วันที่ 27-28 มีนาคม 2560  
 
บุคลากรสายสนับสนุน 
นางสมนึก สงวนตระกูล : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานก าหนด คิดเป็น 87 ชม. ได้แก่ อบรม
คอมพิวเตอร์หลักสูตร IT316 Advanced Microsoft Excel 2013 
อบรม EdPEx อบรมการออกเลขค าสั่งหน่วยงาน  และ อบรมการ
ประเมินค่างาน เพื่อน าความรู้จากหน่วยงานอื่น เพ่ือน ามาใช้ในงานที่
ปฏิบัติในสาขาฯ รวมถึงท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 
ได้แก ่
1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
2. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวสัดิ์ 
3. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 
4. อ.ภูมิ เจือศิริภักดี 
5. อ. อิทธิเดช มูลมั่งมี 
การเข้าอบรม 
1.   เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่
กับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ? (Thai Brand and Packaging: Are 
you ready for Industrial 4.0 ? จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ณ ห้องประชุม 
211-212 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง
นา    17 มิถุนายน 2560    รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว รศ.ศุภณี เรียบ
เลิศหิรัญ รศ.สุณี ภู่สีม่วง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และอ.ดร.จีรา
นุช บุดดีจีน 
2 เข้าร่วมอบรม IT105 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft Access 2013 (จ านวน 21 ชม.) ระหว่างวันที่ 2--28 
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารบริการ 1 ชั้น 

10 - (1) พัฒนาบุคลากร 
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10 - (3) สรุปการอบรมจากส านัก
คอมพิวเตอร์ 
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
อบรม-รุจาภา 

3.00 

http://school.stou.ac.th/st/activity/print_service.php
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/C10.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/C10.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-รุจาภา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-รุจาภา.pdf
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4 ได้แก่ รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และอ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพัฒนาครบทั้ง 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
บุคลากรสายสนับสนุน 
นางรุจาภา รวยนิรันดร : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานก าหนด คิดเป็น 46 ชม. ได้แก่ อบรมภาษา
พม่าเพ่ือการสื่อสาร 1 และ อบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
1 เพ่ือน าความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อน ามาใช้ในงานที่ปฏิบัติในสาขา
ฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 
ได้แก่ 
1. รศ. ดร. วภิา เจริญภัณฑารักษ์ 
2. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
3. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 
4. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน 
5. ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด 
เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ท้ังที่ใช้

10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10 - (3) สรุปการอบรมจากส านัก
คอมพิวเตอร์ 
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
อบรม-วันเพ ่ญ 
10 - (1) พัฒนาบุคลากร 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C10_ICT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C10_ICT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-วันเพํ็ญ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-วันเพํ็ญ.pdf
http://school.stou.ac.th/st/activity/print_service.php
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งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และน า
ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพ่ือเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ได้แก่  
1) รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์และ   ผศ.ดร.ขจิต
พรรณ กฤตพลวิมาน เข้าอบรม IT 522 การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหญ่ 
(Big Data Programming) (12 ชม.) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 
2560  
2) ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด การเข้าอบรม Big Data 
Programming จัดโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
(Software Park Thailand) เมื่อวันที่  20-23 ธันวาคม 2559    (18 
ชม) 
 
บุคลากรสายสนับสนุน: 
1.  นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
2.  นางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานก าหนด คิดเป็น 42 ชม. ได้แก่ เข้าร่วม
หารือในการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย อบรม
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การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (ครั้งที่ 
1) เพ่ือน าความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อน ามาใช้ในงานที่ปฏิบัติใน
สาขาฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 
ได้แก ่
1. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
2. รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว 
3. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร 
4. อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 
5. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 
-   เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ท้ังที่ใช้
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และน า
ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพ่ือเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา 
-   เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกิน
จากแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 (แผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
วิชาการสู่มาตรฐานสากล) ครบทั้ง 5 คน ในโครงการจัดสัมมนาทาง
วิชาการ  เรื่อง Universal Design for Packaging ความร่วมมือกับ 
Shizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka 

10 - (1) พัฒนาบุคลากร 
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10 - (3) สรุปการอบรมจากส านัก
คอมพิวเตอร์ 
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
อบรม-วันเพ ่ญ 

3.00 

http://school.stou.ac.th/st/activity/print_service.php
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C10%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C10%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/สรุปการอบรมจากสำนักคอม%20มสธ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-วันเพํ็ญ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการอบรม-วันเพํ็ญ.pdf
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ประเทศญี่ปุ่น และในโครงการศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ 
Drupa 2016 เมือง Dusseldorf ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
1 คน คือ รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
- เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่กับ
การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ? (Thai Brand and Packaging: Are 
you ready for Industrial 4.0 ? จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ณ ห้องประชุม 
211-212 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
จ านวน 2 ท่านได้แก่ รศ.สุณี ภู่สีม่วง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (17 มิย. 
2560) 
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพัฒนาครบทั้ง 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
บุคลากรสายสนับสนุน: 
-    นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
-    นางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย : ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
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หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ด าเนินงานของหลักสูตร 
 
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานก าหนด คิดเป็น 42 ชม. ได้แก่ เข้าร่วม
หารือในการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย อบรม
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (ครั้งที่ 
1) เพ่ือน าความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อน ามาใช้ในงานที่ปฏิบัติใน
สาขาฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน ในภาพรวมของสาขาวิชา 
 
โครงร่างองค์กรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยบุคลากร 
2 กลุ่ม คือ 
1)     บุคลากรสายวิชาการ คือ คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่ท าหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
2)     บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชา
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วย 1 คน หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ คือ นางภักดิ์
พิมล สรรพตานนท์ และบุคลากรอีก 4 คน ที่ท าหน้าที่ต่อไปนี้ ผู้ช่วยเลขานุการ

 3.00 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
เลขานุการประธาน เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ เจ้าหน้าที่งบประมาณและ
ประสานงานการจัดสัมมนา โดยบุคลากรทั้งสองกลุ่มต่างได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และหน้าที่งานตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
สายวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นแผนและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร (คนละไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อปี) แผนปฏิบัติราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ (แผนการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) และแผนงบประมาณเงินกองทุนมสธ. 12 ปี 
นอกจากนี้สาขาวิชายังสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามเรื่องที่สนใจ
และตรงกับหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยมีเป้าหมายให้คณาจารย์ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง โดย
ในรอบประเมินนี้ คณาจารย์ส่วนใหญ่จ านวน 21 คนจาก 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.45  ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 100%  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ดังนั้น แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่ดีท าให้เกิดผล
เป็นไปในทิศทางทั้งท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผล
การด าเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่ดีท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางทั้งท่ี
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้มีการตรวจสอบกับแผน พบว่ามีการ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดในแผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
 
สายสนับสนุน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
ตรงกับเป้าหมาย คือ ภาระงานหลักท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยก าหนด
เป็นแผนว่าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเองต้องไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้
ได้มีการเก็บข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และมี
ผลวิเคราะห์การด าเนินงานว่าบุคลากรส่วนใหญ่ 4 คน จาก 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 (ยกเว้นนางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย) ได้รับการฝึกอบรมตรงตามภาระ
งานหลักท่ีรับผิดชอบ โดยแต่ละมีจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมมากกว่าที่เกณฑ์
ก าหนด คือ 40 ชั่วโมง/ปี แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ดีและท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด และท าให้เกิดการ
พัฒนาระบบเพราะสามารถน าความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในการท างานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
 

Strengths (จุดแข็ง) Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกือบทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ความสมัครใจ ตามความสนใจ ความต้องการของหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า
เป้าหมาย และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาบนเว็บไซต์ของ
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นระะบบที่ หน้าเว็บไซต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รายการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
(http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km-post.html)  

ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนได้รับการพัฒนาครบ 
100%  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 ,ปีงบประมาณ 2560 
 
ค าอธิบาย :  

ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/ สาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย 
        ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย  
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล 
ดิบ เริ่มมี 

ระบบ แต่ยัง 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 

ผลการ 
วิเคราะห์การ 

3+มีแนวโน้ม 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ส่งผลให้เกิด 

5+มีผลการ
ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ 

ในระดับชั้นน าของ 
ประเทศ มีการ 

excellent 
(world- 
class or 
leading 

practices) 
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ไม่่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 

ก าหนด 

การพัฒนา 
ระบบ 

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่ 

เทียบ (คู่เทียบชั้น
น า 

ระดับประเทศ) 

ระดับสาขาวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 

    จ านวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด 

หรือ 

สาขาวิชาท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สาขาวิชาเป็นผู้ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และ
ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร  

 
หมายเหตุ :  
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ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร     

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

หลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา: ในระหว่างที่นักศึกษามาเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่างๆ ได้สอบถามความพึงพอใจจากการเข้ารับ
บริการด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการสอนคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คุณภาพหลักสูตร สภาพทั่วไปของการจัดอบรม เป็นต้น 

2. ข้อ มูลป้อนกลับจากผู้ ใ ช้บัณ ฑิต/ผู้ ใ ช้บริ การ วิชาการ/ผู้ ใ ช้
ผลงานวิจัย:  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้บังคับบัญชา 
โดยส านักวิชาการ  

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า: ในการท า focus group เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่ามาเป็นกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับจากมุมมองของศิษย์เก่า  

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: หลักสูตรมีการปรับปรุงชุด
วิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และได้เชิญ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกเป็นกรรมการปรับปรุงชุด
วิชา เพ่ือร่วมกันวางแผนและด าเนินการปรับปรุงชุดวิชาให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ครบถ้วน และตรงตามเป้าหมายของการปรับปรุงชุดวิชานี้ 

11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับด้าน
คุณภาพคณาจารย์โดยนักศึกษา 
11 - (2) ข้อมูลป้อนกลับด้าน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษา 
11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษาในการอบรมเข้มประสบฯ 
11 - (4) ข้อมูลป้อนกลับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลการประเมินประสบฯ%20โดยนักศึกษา%204_2559_1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลการประเมินประสบฯ%20โดยนักศึกษา%204_2559_1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร%20โดยนักศึกษา%203_2559_2_11.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร%20โดยนักศึกษา%203_2559_2_11.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/evalInfo/main.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/evalInfo/main.asp
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ข้อมูลป้อนกลับ%20C11_2ผู้ใช้บัณฑิต.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทส.)/ข้อมูลป้อนกลับ%20C11_2ผู้ใช้บัณฑิต.xlsx
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5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: หลักสูตรก าหนดให้บุคลการ
สายสนับสนุนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่น จัดเก็บ
ข้อมูลการประชุม และติดตามข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กลุ่ม 1 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษามาเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่างๆ ได้สอบถามความพึงพอใจจากการเข้ารับ
บริการ (ดูเอกสารแนบ 1,2) 
กลุ่ม 2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้
ผลงานวิจัย  ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในโครงการ Focus Group เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร (ดูเอกสารแนบ 1,2) และได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการใน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อ้างอิง C12 
กลุ่ม 3 ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 
2559 เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ก าหนดให้กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรมาจากศิษย์เก่าเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ : อ้างอิงรายนาม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรากฏใน มคอ 2 ฉบับปรับปรุง 2559 
กลุ่ม 4 ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ  หลักสูตรใช้กระบวนการ
ของการท างานในรูปของคณะกรรมกาบริหารหลักสูตร ที่มีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นผลานต่างๆ อาทิ มีการ
วางแผน ด าเนินการ ติดตาม ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การ
รายงานความก้าวหน้าในการผลิตชุด การจัดท า มคอ 3 5 และ 7 แผนฝึก

11 - (1) การวิเคราะห์ กลุ่ม 1 กลุ่ม 
2 
11 - (2) ฐานข้อมูลกลาง 
11 - (3) ข้อมูลป้แนกลับจากศิษย์
เก่าหรือบัณฑิต 
11 - (4) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/C11%20หลักสูตร.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/C11%20หลักสูตร.docx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/DATABASE_CUPTQA/SAR_QA_Faculty.html
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/รายงานประชุม%20คบห%20int%20ป%20ตรี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/รายงานประชุม%20คบห%20int%20ป%20ตรี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/รายงานประชุม%20คบห%20int%20ป%20ตรี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.บ.(ทอ.)/รายงานประชุม%20คบห%20int%20ป%20ตรี.pdf
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ปฏิบัติ แผนเปิดชุดใหม่ เปิดซ้ า ฯลฯ ตลอดจนการบริการวิชาการของแขนง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
กลุ่ม 5 ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน การก าหนดให้บุคลากร
สายสนับสนุน เข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการาบริหารหลักสูตร 
และในคณะท างานบริการวิชาการของสาขาวิชา (ในส่วนที่แขนงเทคโนโลยี
รับผิดชอบ) ท าให้ได้ข้อมูลป้อนกลับได้ผลงานจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการแก่สังคม  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรมีกระบวนการรวบรวมการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากท้ัง 5 กลุ่ม  ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา:   อ้างอิงรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากการรวบรวมโดยส านัก
บัณฑิตศึกษาในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย: 
อ้างอิงรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต โดย
ส านักวิชาการ 
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า : อ้างอิงจากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ทางหลักสูตรฯ ได้เชิญศิษย์
เก่ามาแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาในหลักสูตรฯ  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: อ้างอิงการประชุมคณะกรรมกา
ระบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการติดตามความก้าวหน้าใน

11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษา 
11 - (2) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้
บัณฑิต 
11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้ใช้บริการวิชาการ 
11 - (4) ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์
เก่า_ตารางจัดปฐมนิเทศ 2559 
11 - (5) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(ข้อมูลป้อนกลับบุคลากรวิชาการ+
สนับสนุน) 
11 - (6) ตัวอย่างรายงานการประชุม

3.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20ข้อมูลป้อนกลับจาก%20นศ%20การจัดการเรียนการสอน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20ข้อมูลป้อนกลับจาก%20นศ%20การจัดการเรียนการสอน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_2ผู้ใช้บัณฑิต.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_2ผู้ใช้บัณฑิต.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20บริการวิชาการ_ตามสาขาวิชา.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20บริการวิชาการ_ตามสาขาวิชา.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20ตารางปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา%20วท.ม%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11%20ตารางปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา%20วท.ม%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%202.pdf


131 

 

 
 

หลักสูตร ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

การผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การผลิตชุดวิชา การ
บริการวิชาการ 
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: อ้างอิงการประชุม
คณะกรรมการและบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่มีบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การติดตามนักศึกษา การ
ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(ข้อมูลป้อนกลับบุคลากรวิชาการ+
สนับสนุน) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรมีกระบวนการรวบรวมการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากท้ัง 5 กลุ่ม  ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา:   อ้างอิงรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากการรวบรวมโดยส านัก
บัณฑิตศึกษาในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาความคิดเห็นที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาคปลาย ได้ 
4.25 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (3.51) ไม่มีค่าแนวโน้มเนื่องจากมีผลประเมินในปี
แรก  

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย: 
หลักสูตรไม่มีข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
แต่มีข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บริการวิชาการ อ้างอิง C12 

11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษา 
11 - (2) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

2.00 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทส.)/C11_ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C11%20ข้อมูลป้อนกลับจาก%20นศ%20การจัดการเรียนการสอน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/C11%20ข้อมูลป้อนกลับจาก%20นศ%20การจัดการเรียนการสอน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงานการประชุม%20INTครั้งที่12-59-21%20ธค%2059%20sunee%20edit.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงานการประชุม%20INTครั้งที่12-59-21%20ธค%2059%20sunee%20edit.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงานการประชุม%20INTครั้งที่12-59-21%20ธค%2059%20sunee%20edit.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท.ม.(ทอ.)/รายงานการประชุม%20INTครั้งที่12-59-21%20ธค%2059%20sunee%20edit.pdf
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3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า : ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจึงไม่มีข้อมูลในส่วน
นี้ 
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: อ้างอิงการประชุมคณะกรรมกา
ระบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพ่ือวางแผน ติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การ
ผลิตชุดวิชา การบริการวิชาการ  
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: อ้างอิงการประชุม
คณะกรรมการและบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่มีบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การติดตามนักศึกษา การ
ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่นักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานระดับสาขาวิชา  

ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

-ข้อมูลป้อนกลับที่ได้ มีดังนี้   

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา โดยการผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ที่
ปรากฏบนเว็บไซด์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ ได้แก่  

วท 11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษา 
วท 11 - (2) โครงการสัมมนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 

2.75 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/C11%20ข้อมูลป้อนกลับ%20นศ%20ระดับสาขาวิชา.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/C11%20ข้อมูลป้อนกลับ%20นศ%20ระดับสาขาวิชา.docx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/โครงการ%202560_25072017.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/โครงการ%202560_25072017.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/โครงการ%202560_25072017.pdf
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ปี 2558 1) ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ (4.69) 2) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
(4.30,4.21) 3) คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (4.18, 3.96)  

ปี 2557 1) ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ (Na) 2) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
(4.30,4.21) 3) คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (3.91,3.97)  

ปี 2556 1) ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ (Na) 2) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (4.27) 3) 
คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (4.12,4.01)  

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเที่ยบกับค่าเป้าหมาย คือ 3.51 ในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ ต่อคุณภาพหลักสูตร และกราจัดบริการให้แก่นักศึกษา มีค่าประเมิน
สูงกว่าค่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เป็นเพราะคณาจารย์ของสาขาวิชาร่วมมือร่วมใจต่อการ
ประกันความพึงพอใจด้วย เห็นว่า ความพึงพอใจและความสมฤทธิ์ผลของผู้เรียนคือเป้าหมายของเรา 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้บังคับบัญชา ตามท่ีรายงานใน C4 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า โดยเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ในการปฐมนิเทศนักศึกษา หรือใน
การปรับปรุงหลักสูตรก็จะก าหนดให้มีกรรมการจากบัณฑิตหรือศิษย์เก่ามาให้ข้อมูล  

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ โดยสาขาวิชามีการประชุมคณาจารย์อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง  ตั้งแต่วางแผนมีการติดตามความก้าวหน้าในการผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือวางแผน ติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การ

วท 11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษา ผู้ใช้บริการ บัณฑิต ศิษย์
เก่า ผ่านกระดานสนทนา 
วท 11 - (4) การประกันความพึง
พอใจ 
 

http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=16
http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=16
http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=16
http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=60932&Datatype=1
http://scitech.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=60932&Datatype=1
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน คะแนน 

ผลิตชุด ตลอดจนใช้ช่องทาง social media ทางไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนในทุกปี สาขาจะมี
โครงการสัมมนาสาขาวิชา (โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ช่วยเลขานุการ) เข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะท างานต่างๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูลป้อน 

สาขาวิชาน าข้อมูลป้อนกลับในแต่ละกลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง วางแผน ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก้สังคม และสาขาได้ใช้กระดานสนทนาเป็นแหล่งรับข้อมู ล
ป้อนกลับจากนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า หรือผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดอาจารย์ประจ าวันในการดูแล้วให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

Strengths (จุดแข็ง)  Areas for Improvement (เรื่องท่ีปรับปรุงได้) 

-  -  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
 

ค าอธิบาย :  
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย

มีการบูรณาการกับพันธกิจ มหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ นักศึ กษาและ
บุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
รายงานผลที่ 

เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ 

รายงานผลที่ 
เกิดต่อการ 
ก าหนด 

วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ 
หรือจุดเน้น 

หรือคุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่ 
เกิดต่อคณะ/ 

สถาบัน 
ครบถ้วน และ 

มีผลการ 
ด าเนินงานที่ดี 

เริ่มมีการขยายผล 
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม 
อ่ืน ส่งผลให้เกิด 
การริเริ่มโครงการ 
หรือสร้างเครือข่าย 

ใหม่ๆ เพ่ือการ 
บริการวิชาการแก่ 

ชุมชน/สังคม 

การขยายผล 
ครอบคลุมไปทั่ว 
ทั้งองค์กรส่งผล 

ให้เกิดการ
พัฒนา 

ทั้งชุมชนและ 
องค์กร 

excellent 
(leading 

practices) 
(เกิดเป็น 

วัฒนธรรม 
องค์กร) 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีน โยบาย เป้ าหมาย 
และวิธีการบริหารจัดการ 

1.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และวิธีการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเป็นประจ าทุกปี 
วิสัยทัศน์: เป็นผู้น ำด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน

ระบบกำรศึกษำทำงไกล เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีให้ตรงกับควำมต้องกำรของสังคม)  
อัตลักษณ์: ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีควำมมุ่งมั่น มีวินัย มีควำมสำมำรถใน

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองโดยใช้ระบบทำงไกลและกำรใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้กับประสบกำรณ์ท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมและ
ภำคธุรกิจ เพ่ือพัฒนำตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้ (Work Integrated 
Lifelong Learning, WILL) โดยมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

2.  สาขาวิชามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมในที่ประชุมคณาจารย์และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาว่าให้
ด าเนินการเสนอและจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม
ชี้แจงกรอบการจัดท าโครงการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่จัด
โดยกองแผนงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รูปแบบอิงการวิจัย) ซึ่งสาขาวิชาได้มอบหมายให้มีตัวแทนและอาจารย์ที่สนใจเข้า
ร่วมรับฟังข้อมูล เพ่ือมาแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ พร้อมงบประมาณที่จัดสรรให้
สาขาวิชา จากนั้นจึงมอบหมายให้ทั้งสองแขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยี

วท 12 - 1(1) วิสัยทัศน์ในหน้าเว็บ
สาขาวิชา วท.  
วท 12 - 1(2) ประชุมคณาจารย์ 15-59-2 
พ.ย.59 วาระ 4-3 ค าชี้แจงการจัดท า
โครงการปี 60 วาระ 1-11 แจ้งทราบ
ก าหนดการ คบก ปี 60 
วท 12 - 1(3) ประชุมคณาจารย์ 17-59-7 
ธ.ค.59 วาระ 3-3 สืบเนื่องความก้าวหน้า
งานบริการวิชาการสู่สังคม 
วท 12 - 1(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 17-59-7 
ธ.ค.59 วาระ 3-4 สืบเนื่องความก้าวหน้า
งานบริการวิชาการสู่สังคม 
วท 12 - 1(5) รายงานการประชุมคณะ
บริหารหลักสูตรINT วาระท่ี 3.1 เรื่อง 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 60 
วท 12 - 1(6) รายงานการประชุม
คณะท างาน คบก การเพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(1)%20วิสัยทัศน์ในหน้าเว็บสาขาวิชา%20วท..pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(1)%20วิสัยทัศน์ในหน้าเว็บสาขาวิชา%20วท..pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2018-59-2%20พ.ย.59%20วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2015-59-2%20พ.ย.59%20วาระ%204-3%20คำชี้แจงการจัดทำโครงการปี%2060%20วาระ%201-11%20แจ้งทราบกำหนดการ%20คบก%20ปี%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2018-59-2%20พ.ย.59%20วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2015-59-2%20พ.ย.59%20วาระ%204-3%20คำชี้แจงการจัดทำโครงการปี%2060%20วาระ%201-11%20แจ้งทราบกำหนดการ%20คบก%20ปี%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2018-59-2%20พ.ย.59%20วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2015-59-2%20พ.ย.59%20วาระ%204-3%20คำชี้แจงการจัดทำโครงการปี%2060%20วาระ%201-11%20แจ้งทราบกำหนดการ%20คบก%20ปี%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2018-59-2%20พ.ย.59%20วท%2012%20-%201(2)%20%20ประชุมคณาจารย์%2015-59-2%20พ.ย.59%20วาระ%204-3%20คำชี้แจงการจัดทำโครงการปี%2060%20วาระ%201-11%20แจ้งทราบกำหนดการ%20คบก%20ปี%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(3)%20%20ประชุมคณาจารย์%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(3)%20%20ประชุมคณาจารย์%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(3)%20%20ประชุมคณาจารย์%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(4)%20รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-4%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(4)%20รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-4%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(4)%20รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-4%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(4)%20รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา%2017-59-7%20ธ.ค.59%20วาระ%203-4%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(5)%20รายงานการประชุม%20วาระ%203-1%20คบห%20INT%202-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(5)%20รายงานการประชุม%20วาระ%203-1%20คบห%20INT%202-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(5)%20รายงานการประชุม%20วาระ%203-1%20คบห%20INT%202-60.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(6)%20รายงานการประชุม%20คณะทำงาน%20คบก%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(6)%20รายงานการประชุม%20คณะทำงาน%20คบก%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(6)%20รายงานการประชุม%20คณะทำงาน%20คบก%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
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อุตสาหกรรมกับแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีเป้าหมายให้
จัดอย่างน้อย 1 โครงการในส่วนของศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกปี 

3.   สาขาวิชาเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามความถนัด/ความเชี่ยวชาญของแต่ละแขนงวิชา เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนต่าง ๆ ในสังคม โดยให้แต่ละแขนงวิชามีอิสระในการบริหารจัดการเพ่ือ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับโครงการในส่วนของศูนย์บริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมอบหมายให้แต่ละแขนงวิชาประชุม
พิจารณาชื่อโครงการและรูปแบบที่จะจัดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา โดยอาจจัดรวมกันหรือแยกกัน 

4.   สาขาวิชาส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการอ่ืน ๆ โดยมีอิสระใน
การเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ตามกรอบการชี้แจง
การจัดท าโครงการวิชาการแก่สังคมประจ าปี 2560 และตามกรอบงบประมาณใน
ส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

5.  หัวหน้าโครงการเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณาจารย์และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา สาขาวิชารวบรวมข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 แล้ว 
ส่งไปยังกองแผนงาน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบการอนุมัติโครงการตามล าดับ  เมื่อได้รับอนุมัติและมีค าสั่งแต่งตั้ง

วท 12 - 1(7) ประชุมคณาจารย์ 9-60-3 
พ.ค.60 วาระ 3-3 สืบเนื่องความก้าวหน้า
งานบริการวิชาการสู่สังคม เริ่มใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลและติดตามผ่าน google 
drive 
วท 12 - 1(8) หน้าเว็บ google drive 
ตารางความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่
สังคม 
วท 12 - 1(9) ประชุมคณาจารย์ 13-60-2 
ส.ค.60 วาระ 1-3 แจ้งทราบ ส่งรายงานผล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
วท 12 - 1(10) เทมเพลตรูปแบบการ
น าเสนอรายงานผลโครงการแบบย่อ: 
ตัวอย่างโครงการ Universal Design for 
Packaging 
วท 12 - 1(11) เทมเพลตรูปแบบการ
น าเสนอรายงานผลโครงการแบบย่อ: 
ตัวอย่างโครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ท
โฟน 59 
วท 12 - 1(12) ศูนย์บริการวิชาการด้าน

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(7)%20ประชุมคณาจารย์%209-60-3%20พ.ค.60%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม%20เริ่มใช้%20google%20drive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(7)%20ประชุมคณาจารย์%209-60-3%20พ.ค.60%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม%20เริ่มใช้%20google%20drive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(7)%20ประชุมคณาจารย์%209-60-3%20พ.ค.60%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม%20เริ่มใช้%20google%20drive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(7)%20ประชุมคณาจารย์%209-60-3%20พ.ค.60%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม%20เริ่มใช้%20google%20drive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(7)%20ประชุมคณาจารย์%209-60-3%20พ.ค.60%20วาระ%203-3%20สืบเนื่องความก้าวหน้างานบริการวิชาการสู่สังคม%20เริ่มใช้%20google%20drive.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(8)%20%20หน้าเว็บ%20google%20drive%20ตารางความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(8)%20%20หน้าเว็บ%20google%20drive%20ตารางความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(8)%20%20หน้าเว็บ%20google%20drive%20ตารางความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(9)%20ประชุมคณาจารย์%2013-60-2%20ส.ค.60%20วาระ%201-3%20แจ้งทราบ%20ส่งรายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(9)%20ประชุมคณาจารย์%2013-60-2%20ส.ค.60%20วาระ%201-3%20แจ้งทราบ%20ส่งรายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(9)%20ประชุมคณาจารย์%2013-60-2%20ส.ค.60%20วาระ%201-3%20แจ้งทราบ%20ส่งรายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(10)%20เทมเพลต%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(10)%20เทมเพลต%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(10)%20เทมเพลต%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(10)%20เทมเพลต%20Universal%20Design%20for%20Packaging.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(11)%20เทมเพลต%20โครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(11)%20เทมเพลต%20โครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(11)%20เทมเพลต%20โครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน%2059.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%201(11)%20เทมเพลต%20โครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน%2059.pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html
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คณะท างานแล้ว หัวหน้าคณะท างานจัดประชุมและด าเนินการจนแล้วเสร็จพร้อม
ส่งรายงานผลโครงการฯ 

6.  สาขาวิชามีระบบและกลไกการรายงานผลและติดตามผลการด าเนินงาน
ของทุกโครงการตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน ผ่านที่
ประชุมคณะท างานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ประชุมคณาจารย์ และที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นประจ าทุกเดือน (เข้าถึงและติดตามได้ทาง 
Google Drive) 

7. หลังจากจัดโครงการแล้ว หัวหน้าโครงการท ารายงานแจ้งทราบในที่ประชุม
คณาจารย์ก่อนเสนอกองแผนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา หรืองานวิเทศสัมพันธ์ 
และส่งไฟล์รายงานไปให้คณะท างานสารสนเทศของสาขาวิชาเพ่ือสรุปผลโครงการ
ตามรูปแบบการน าเสนอบนหน้าเว็บแบบย่อตามเทมเพลตแบบย่อ 2 หน้า ที่
ออกแบบไว้ (โครงการปี 60 อยู่ระหว่างการด าเนินการท ารูปแบบย่อตามเทม
เพลต) เพ่ือให้คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย จากนั้นจึงน าขึ้นบนหน้าเว็บ
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเว็บไซต์สาขา เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ทั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีงบประมาณ 2560 ครบทั้งสองแขนงวิชา รวม 6 โครงการ มีผู้เข้ารั บ
บริการรวมทั้งหมด 438 คน 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วท 12 - 1(13) สรุปข้อมูลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 6 โครงการ  

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
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2. มีการด าเนินงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559 มีการ
ด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้จัด ได้แก่ 
คณาจารย์ทั้งสองแขนงวิชารวมทั้งบุคลากรในหน่วยเลขานุการกิจ และวิทยากรที่
เป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนและหน่วยงานภายนอก และในส่วนของ
ผู้รับบริการ ซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ 
โดยได้มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 6 โครงการ  (โครงการที่ 1 และ 2 อยู่ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรด้วย
เทคโนโลยีการผลิต 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
3. โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับ

ความส าเร็จของประเทศไทย 4.0 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

ส่งออกข้าว 
5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly Research for Quality of Life 

(การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

 

วท 12 - 2(1) 1. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต 
วท 12 - 2(2) 2. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
วท 12 - 2(3) 3. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความส าเร็จ
ของประเทศไทย 4.0  
วท 12 - 2(4) 4. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว  
วท 12 - 2(5) 5. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf


140 

 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

วท 12 - 2(6) 6. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly 
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
วท 12 - 2(7) สรุปข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 6 โครงการ  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 1(13) สรุป
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 6 โครงการ  

3. มีการด าเนินงานแบบ
บูรณาการพันธกิจ 

สาขาวิชามีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการพันธกิจ
ตามพันธกิจของสาขาวิชา ได้แก่ 
พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
ทั้งหกโครงการมีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจตามพันธกิจที่ 3 และ 4 
ของสาขาวิชา ตามชื่อ ความส าคัญ วัตถุประสงค์และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ในรายงานผลโครงการ  

วท 12 - 3(1) พันธกิจ ในหน้าเว็บสาขาวิชา  
วท 12 - 3(2) 1. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(1) รายงานผล
การด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต 
วท 12 - 3(3) 2. รายงานผลการด าเนินงาน

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-1(13)%20สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม%20ในปีงบประมาณ%202560%20จำนวน%206%20โครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%203(1)%20พันธกิจ%20ในหน้าเว็บสาขาวิชา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b2%5d.pdf
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ส าหรับโครงการที่ 6 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly Research for 
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) ได้เพ่ิมการบูรณาการกับพันธกิจ
ที่ 2 เนื่องจากวิทยากรได้ให้ความรู้และยกตัวอย่างจากงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้เข้ารับบริการตามรายละเอียดในรายงานผลโครงการ นอกจากนี้จะมีการ
เผยแพร่เป็นบทความข่าวในวารสาร “ในวงการพิมพ์” ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ก.ย.- ต.ค. 
2560 ตามที่ส านักพิมพ์เจ้าของวารสารแจ้งมายังหัวหน้าโครงการ จึงเป็นช่องทาง
หนึ่งในการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(2) รายงานผล
การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
วท 12 - 3(4) 3. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความส าเร็จ
ของประเทศไทย 4.0  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(3) 3. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการอภิปรายทาง
วิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์กับความส าเร็จของประเทศไทย 4.0  
วท 12 - 3(5) 4. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(4) 4. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
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มาตรฐานการส่งออกข้าว  
วท 12 - 3(6) 5. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(5) 5. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  
วท 12 - 3(7) 6. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly 
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(6) 6. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง Elderly Research for 
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต) 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
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วท 12 - 3(8) บทความข่าว การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท า
ให้ชุมชนและสังคม รวมทั้ง
คณะ/สถาบัน มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

สาขาวิชามีผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้ชุมชน
และสังคม รวมทั้งสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 6 โครงการนั้น ทุก
โครงการท าให้สาขาวิชามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการน า
ความรู้จากศาสตร์ของแต่ละแขนงวิชามาประยุกต์ใช้กับการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โครงการที่1  4 และ 5 สาขาวิชาได้ให้บริการโดยการลงพ้ืนที่ใน
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชียงราย และนครพนม ตามล าดับ ซึ่งจากผลการประเมิน
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทุกโครงการ แสดงว่าผู้รับบริการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ดังผลการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการที่มีระดับ
คะแนนในช่วง 4 (มาก) ถึง 5 (มากที่สุด) และมีข้อเสนอแนะตามที่ระบุในแบบ
ประเมินผลให้สาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ ที่
บ่งชี้ว่าผู้เข้ารับบริการสนใจอยากรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

จากรายงานผลการด าเนินงานเท่าที่ผ่านมา ท าให้ผู้รับบริการในหลายภาคส่วน
จดจ าสาขาวิชาได้ และติดตามการจัดโครงการของสาขาวิชาในปีต่อ ๆ ไป และ
สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่าง

วท 12 - 4(1) 1. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(1) รายงานผล
การด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต 
วท 12 - 4(2) 2. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(2) รายงานผล
การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล 
วท 12 - 4(3) 3. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความส าเร็จ
ของประเทศไทย 4.0  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%203(8)%20บทความข่าว%20การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%203(8)%20บทความข่าว%20การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(1)%201.%20รายงานผล%20การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(2)%202.%20รายงานผล%20การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b4%5d.pdf
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ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ 
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมในปีต่อ ๆ ไป 

อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(3) 3. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการอภิปรายทาง
วิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์กับความส าเร็จของประเทศไทย 4.0  
วท 12 - 4(4) 4. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือ พัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(4) 4. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการส่งออกข้าว  
วท 12 - 4(5) 5. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(5) 5. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(3)%203.%20รายงานผล%20ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย%204.0%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(4)%204.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
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เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  
วท 12 - 4(6) 6. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly 
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(6) 6. รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง Elderly Research for 
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต) 
วท 12 - 4(7) ผลการประเมินด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(5)%205.%20รายงานผล%20การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%202(6)%206.%20รายงานผล%20Elderly%20Research%20for%20Quality%20of%20Life.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%204(1)%20ผลการประเมินด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/วท%2012%20-%204(1)%20ผลการประเมินด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
 
ค าอธิบาย : 
  เป็นกระบวนการและผลการด า เนินงานทางด้านศิล ป ะ แ ล ะ วัฒนธรรมที่ก่อ ใ ห้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายใน
และภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะเป็นกระบวนการและผลการด า เนินงานทางด้านศิล ป ะ แ ล ะ วัฒนธรรมที่ก่อ ใ ห้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนา
ชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและ
วัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดย มีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / 
วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุ คลากรและ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศี ลธรรม 
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
รายงานผลที่ 

เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบางด้าน 
(เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่

มีการวิเคราะห์) 

มีรายงานผลครบทุก
ด้าน (อัตลักษณ์ และ 

เอกลักษณ์หรือ 
จุดเน้น หรือ 
คุณลักษณะ 

หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบถ้วน และ 

ผลการด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 

trend จากตารางการเก็บ 
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยายผล 
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม 
อ่ืน ส่งผลให้เกิด 
การริเริ่มโครงการ 
หรือสร้างเครือข่าย 

ใหม่ๆ 

การขยายผล 
ครอบคลุมไปทั่ว 
ทั้งองค์กรส่งผล 

ให้เกิดการพัฒนา 
องค์กร 

excellent 
(leading 

practices) 
(เกิดเป็น 

วัฒนธรรม 
องค์กร) 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงาน     
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1. มีนโยบาย เป้าหมาย 
และวิธีการบริหารจัดการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าแผนงานโครงการน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากงาน
ประชาสัมพันธ์กองกลาง ซึ่งสาขาวิชาได้รับความร่วมมือกับส านักพิมพ์ในการน าผลงานสื่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเผยแพร่ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีร่วมจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะประสบการณ์ในการสร้างสรรจินตนาการส าหรับนักเรียนนักศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการที่สนุกสนานแก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จุดประกายความคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถศึกษา
ผ่านระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ และสามารถศึกษา
ตลอดเวลาที่ไหนก็เรียนได้ จัดกิจกรรมต้นไม้จินตนาการ สมุดบันทึกจินตนาการที่สอดแทรก
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
4 และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

วท 13 - 1(1) หนังสือเชิญร่วม
กิจกรรม 
วท 13 - 1(2) งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสาขาวิชา โดยคณาจารย์ของสาขาทุกท่านเข้า
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ งานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลการจัดบูธ อ านวย
ความสะดวกกการเดินทางและอาหาร สาขาวิชาให้เนื้อหาด้านวิชาการ ทั้งสื่อวีดิทัศน์ คลิป
วีดิโอ โปสเตอร์และแผ่นพับความรู้ ส านักพิมพ์รับผิดชอบเผยแพร่เอกสารและสื่อด้านวิทยา
สาสตร์และเทคโนโลยี  

วท 13 - 2(1) การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
วท 13 - 2(2) ตัวอย่างคลิป
วีดิโอ 

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/สุโขทัยธรรมาธิราช.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/สุโขทัยธรรมาธิราช.pdf
https://www.facebook.com/pg/pagePRstou/photos/?tab=album&album_id=1084769451653016
https://www.facebook.com/pg/pagePRstou/photos/?tab=album&album_id=1084769451653016
https://www.facebook.com/pg/pagePRstou/photos/?tab=album&album_id=1084769451653016
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ภาพกิจกรรมประกอบ%20C13.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/ภาพกิจกรรมประกอบ%20C13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uWj2gZEXXos
https://www.youtube.com/watch?v=uWj2gZEXXos
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3. มีการด าเนินงานแบบ
บูรณาการพันธกิจ 

มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้าน
เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ดิจิทัล เทคนิคหลังพิมพ์ ไปจัดกิจกรรม สมุดบันทึก
จินตนาการ และโปสเตอร์ความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์สามมิติ แผ่นปลิวและคลิปวีดิโอชุดความรู้
แสงสี และบูรณาการกับงานบริการสังคม เรื่อง บรรจุภัณฑ์ฉลาดหรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
(Smart Packaging) จัดท าเป็นโปสเตอร์ความรู้  

วท 13 - 3(1) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ 
วิทยาศาสตร์ กับ ฝนเทียม 
อัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9 
วท 13 - 3(2) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ 
สี กับ การดูดาว อัจฉริยภาพใน
หลวงรัชการที่ 4 
วท 13 - 3(3) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ 
การพิมพ์ กับ พระมหาชนก 
อัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9 
วท 13 - 3(4) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ 
ICT กับ แผนที่ อัจฉริยภาพใน
หลวงรัชการที่ 9 
วท 13 - 3(5) โปสเตอร์
เครื่องพิมพ์สามมิติ 
วท 13 - 3(6) แผ่นความรู้แสงสี 
วท 13 - 3(7) โปสเตอร์ บรรจุ

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design1_lab.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design1_lab.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design1_lab.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design1_lab.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design2_color.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design2_color.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design2_color.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design2_color.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design3_printing.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design3_printing.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design3_printing.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design3_printing.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design5_ICT.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/http:/qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/วท/design5_ICT.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ภัณฑ์อัจฉริยะ เชื่อมโยงกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคณะและสถาบันให้มี
ความเจริญงอกงาม หรือ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ 

มีผลงานเผยแพร่สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อ ที่ใคร อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา 

วท 13 - 4(1) ตั วอย่ า ง  ปชส 
หลักสูตร วท มสธ เรียนทางไกล  

5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุม
ชุน สังคม ระดับท้องถิ่น 
หรือระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติ 

เป็นประโยชน์กับชุมชม สังคม ระดับชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,113,303 คน ตลอดการ
จัดงาน 12 วัน ส าหรับจ านวนนักเรียนและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึก
จินตนาการ 440 คน และต้นไม้แห่งจินตนาการ 2,200 คน ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้เข้าศึกษาแผ่น
ความรู้ ศึกษาสื่อคลิปวีดิโอ และชมเอกสารเผยแพร่เอกสารและสื่อด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

วท 13 - 5(1) หนังขอบคุณจาก 
อพวช 
วท 13 - 5(2) พิธีปิดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2560 
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