
ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค ำอธิบำย :  

ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในสถำบันอุดมศึกษำประกำรหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น 
สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ตำม
สภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะหรือสถำบันได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะ/สถำบันอีกด้วย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีกำร 

ด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด  

มีผลกำร 
ด ำเนินงำนเบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ 
เร่ิมมีระบบ 

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สำมำรถ/ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ 

สำมำรถ/มีผลกำร 
วิเครำะห์ 

กำรด ำเนินงำน 
เทียบกับเป้ำหมำย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ของระบบด ี
ท ำให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทำงตำม 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4+มีกำรด ำเนนิงำน 
เหนือกว่ำที่เกณฑ์ 

ก ำหนด 
ส่งผลให้เกิด 

กำรพัฒนำระบบ 

5+มีผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่เท่ำหรือสูงกว่ำ 
คู่เทียบ 

ในระดับชัน้น ำ 
ของประเทศ 

excellent 
(world-class or 

leading practices) 

 

ระดับสำขำวิชำ 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ = จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก 

    จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 



หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย  

     

ผลกำรด ำเนินงำนระดับสำขำวิชำ : 
ผลด ำเนินงำน  หลักฐำน คะแนน 

มีแนวโน้มไปในทิศทำงที่ดีข้ึน ดังนี้ 

แหล่งทุน 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัย (บำท) 

ปงม. 2556 ปงม. 2557 ปงม. 2558 ปงม. 2559 รวม 

เงินสนับสนุนงำนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย (1) 20,000.00  445,900.00  212,440.00 430,180.00 1,108,520.00  

เงินสนับสนุนงำนวิจัยภำยนอกมหำวิทยำลัย (2) 290,203.33               -    6,826,630.00 2,380,550.00 9,497,383.33  

รวมท้ังสิ้น (3) = (1)+(2) 310,203.33  445,900.00  7,039,070.00 2,810,730.00 10,605,903.33  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)   (4)  17 17 18 18   

เงินสนับสนุนงำนวิจัยต่ออำจำรย์ประจ ำ  (5) = (3) / (4) 18,247.25  26,229.41  391,059.44 156,151.67   

ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตรฯ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 60,000.00  60,000.00  60,000.00 60,000.00   
 

วท 1 - (1) เงินวิจัยที่
ได้รับจัดสรร 
 

4.00  

 
  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/Scitech.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/Scitech.xlsx


ตัวบ่งชี้ที่ S.2 อตัรำกำรอบรมบุคลำกรใหม่ (สำยวิชำกำร) ดำ้นกำรศึกษำทำงไกล 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค ำอธิบำย :  

อำจำรย์ประจ ำ (ใหม่) ที่ได้รับกำรบรรจุ ภำยในเวลำ 3 ปี ต้องได้รับกำรอบรมควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้ 

- ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
- ด้ำนกำรผลิตชุดวิชำ 
- ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล 
- ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
- ด้ำนกำรวิจัย 
- ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ 
- ด้ำนจรรยำบรรณวิชำกำรและวิชำชีพ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

1 2  3  4  5  6  7  
ไม่มีกำร 

ด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด  

มีผลกำรด ำเนนิงำน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สำมำรถ/ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ 

สำมำรถ/มีผลกำร 
วิเครำะห์กำร 
ด ำเนินงำน 

เทียบกับเป้ำหมำย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ของระบบด ี
ท ำให้เกิดผล 

เป็นไป/ในทิศทำง 
ตำมเป้ำหมำย 

ที่ก ำหนด 

4+มีกำรด ำเนนิงำน 
เหนือกว่ำที่เกณฑ์ 

ก ำหนด 
ส่งผลให้เกิด 

กำรพัฒนำระบบ 

5+มีผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น ำ 
ของประเทศ 

excellent 
(world-class or 

leading practices) 

 

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย  



 
    

ผลกำรด ำเนินงำนระดับสำขำวิชำ : 
ผลด ำเนินงำน  หลักฐำน คะแนน 

อำจำรย์ประจ ำ (ใหม่) ของสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำรบรรจุ ได้แก่  
1. ผศ. ดร.วฤษำย์ ร่มสำยหยุด ได้รับกำรบรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม พศ. 2558 
2. อ.ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร ได้รับกำรบรรจุเมื่อวันที่ 5 มกรำคม พศ. 2559 

โดยอำจำรย์ใหม่ทั้ง 2 ท่ำน ได้รับกำรอบรมควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถน ำ
ควำมรู้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
1. เข้ำรับกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ของมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช ประจ ำปี 2558  

(เมื่อวันที่ 20-21 และ 24-26 ตุลำคม 2559) 
2. เข้ำรับกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ของมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช ประจ ำปี 2559  

(เมื่อวันที่ 15-17 สิงหำคม 2559) 
ด้ำนกำรผลิตชุดวิชำ/ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล 
3. ประชุมผลิตและบริหำรชุดวชิำระดบัปริญญำตรีและบัณฑิต (24-25 พฤศจิกำยน 2558) 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
4. ประชุมเชิงปฎบิัติกำร “เทคนิคกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำในระบบทำงไกลส ำหรับ

อำจำรย์ใหม่ของ มสธ. รุ่นที่ 6” (ศธ. 0522.02(ศว)/ว 663) (3-4 สิงหำคม 2559) 
5. กำรวัดและประเมินคุณลักษณะบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF)  

(ศธ. 0522.02(ศว.)/ว. 763) (17 สิงหำคม 2559) 
ด้ำนกำรวิจัย 
6. ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มสธ. วิจัย ประจ ำปี พ.ศ.2558 (27 พฤศจิกำยน 2558) 
7. ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มสธ. วิจัย ประจ ำปี พ.ศ.2559 (8 เมษำยน 2559) 

วท 2 - (1) ตารางแสดงจ านวนคร้ังการพฒันาอาจารย ์
วท 2 - (2) การเผยแพร่รายงาน 

วท 2 - (3) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 

5.00  

http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/ตารางแสดงจำนวนครั้งการพัฒนาอาจารย์ใหม่1%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/stou2557/evidence/วท/การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม_1.pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km-post.html


ผลด ำเนินงำน  หลักฐำน คะแนน 
ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ 
8. โครงกำรอบรมคุณภำพวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ (20-21 สิงหำคม 2559) 
9. ปฐมนิเทศ นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (27-28 สิงหำคม 2559) 
ด้ำนจรรยำบรรณวิชำกำรและวิชำชีพ 
10. กำรอบรม Program Turnitin (14 มกรำคม 2559) 
11. อบรมเชิงปฎิบัติกำร กำรเปน็บรรณำธิกำรชุดวิชำ (ศธ. 0522.05(03)/ว 652)  

(23-24 สิงหำคม 2559) 
 

โดยได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำจัดท ำรำยงำน และจัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ และ
น ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกลทั้งกำรผลิตชุดวิชำ กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และกำรอบรมเข้ม
พิเศษ อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำนี้ยังมีผลกำรด ำเนินกำรและเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
เปรียบ เทียบกับ เป้ำหมำย (ตำมเกณฐ์  จำกส ำนักวิชำกำรและกองกำรเจ้ ำหน้ำที่  ของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช) คิดเป็นร้อยละ 100 (ตรงตำมเป้ำหมำย) อำจำรย์ใหม่ทุกคน ได้มี
โอกำสในกำรเข้ำรับกำรอบรม และมีกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำเกณฐ์ก ำหนดส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำ
ระบบ เช่นระบบสนับสนุนให้อำจำรย์ใหม่ เข้ำร่วมสัมมนำ ประชุมวิชำกำร ตำมควำมสนใจ โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนเรียน 

 
  



ตัวบ่งชี้ที่ S.3 นวตักรรมหรอืสื่อกำรศกึษำทำงไกลทีเ่หมำะสม 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
ค ำอธิบำย :  

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยเปิดที่ใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจ ำเป็นต้อง สร้ำงนวัตกรรมหรือสื่อกำรศึกษำทำงไกลที่ เหมำะสม ให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำไปสู่บุคคลกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงทั่ วถึง ท ำให้เกิดกำรศึกษำตลอดชีวิต  
ที่บุคคลสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำร จัดกำร และกำรบริกำรวิชำกำร  

ในที่นี้ นวัตกรรมที่เหมำะสม หมำยถึง  
1. สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ข้อค้นพบ กระบวนกำรท ำงำน วิธีปฏิบัติงำน ฯลฯ ที่สอดคล้องและท ำให้มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

พันธกิจ บรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย  
2. ผลงำนแสดงถึงกำรแก้ไขปัญหำ กำรปรับปรุง กำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำง กำรพัฒนำ กำรคิดค้น กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ เกี่ยวกับกระบวนกำร ผลผลิต และบริกำร 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพ เพ่ิมหรือสร้ำง มูลค่ำ คุณค่ำ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ฯลฯ  
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
1 2  3  4  5  6  7  

ไม่มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด 

มีผลกำรด ำเนนิงำน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  

แต่ยังไม่่สมบูรณ ์
ไม่สำมำรถ/ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ 

สำมำรถ/มีผลกำร 
วิเครำะห์กำร 
ด ำเนินงำน 

เทียบกับเป้ำหมำย 

3+มีแนวโน้ม 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ของระบบด ี
ท ำให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทำงตำม 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4+มีกำรด ำเนนิงำน 
เหนือกว่ำที่เกณฑ์ 

ก ำหนด 
ส่งผลให้เกิด 

กำรพัฒนำระบบ 

5+มีผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคู่เทียบ 

ในระดับชัน้น ำ 
ของประเทศ 

excellent 
(world-class or 

leading practices) 

 

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย  



 
    

ผลกำรด ำเนินงำนระดับสำขำวิชำ : 
 

ผลด ำเนินงำน  หลักฐำน คะแนน 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้พฒันำระบบที่ท ำให้นักศึกษำที่จะต้องเข้ำรับกำร
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำมำรถตรวจสอบวันทีฝ่ึก ตรวจสอบรำยชื่อและรอบฝึกไดล้่วงหนำ้ 
และสำมำรถแจ้งยืนยนักำรเข้ำรบักำรฝึกได้ ท ำให้กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรฝึกปฏิบตัิ
เสริมทักษะมีประสทิธิภำพมำกข้ึน  

วท 3 - (1) ก ำหนดกำรฝึกปฏบิัติและอบรมเข้มประสบกำรณว์ิชำชีพ 
สำขำวชิำ วท. 
 

4.00  

 
  

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


ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

 

ตำรำงสรุปคะแนนกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้หลัก 

C1 กำรรับและกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ (Success Rate) 3.25 

C2 กำรได้งำนท ำของบัณฑิต หรือกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบวชิำชพี 2.75 

C3 คุณภำพบัณฑติ 1.75 

C4 ผลงำนของผู้เรียน 3.00 

C5 คุณสมบัติของอำจำรย ์ 5.00 

C6 ผลงำนวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัย 1.00 

C7 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร 3.75 

C8.1 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรประจ ำคณะ/สภำมหำวิทยำลยั 3.00 

C8.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีผู่บ้ริหำรคณะ/ผูบ้ริหำรสถำบนั 3.00 

C9 ผลกำรบริหำรและจัดกำรของผูบ้ริหำรคณะ/สถำบัน 3.00 

C10 บุคลำกรได้รบักำรพัฒนำ 4.50 

C11 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 3.00 

C12 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะและสถำบนั 5.00 

C13 กำรส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 2.00 
 



 
 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S1 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์ 4.00 

S2 อัตรำกำรอบรมบุคลำกรใหม่ (สำยวิชำกำร) ดำ้นกำรศึกษำทำงไกล 5.00 

S3 นวัตกรรมหรือสื่อกำรศึกษำทำงไกลที่เหมำะสม 4.00 
 

 


