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ส่ วนที่ 1
ลักษณะสาคัญหน่ วยงาน
1.

ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ตอ้ งการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
ที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีลกั ษณะเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ดาเนิ นการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปั จจุบนั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดารงพระอิสริ ยยศเป็ น “กรมหลวง
สุ โขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 เป็ นรู ปพระแสงศรสามองค์ นามาประกอบกับเจดียท์ รงพุ่มข้าวบิณฑ์ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์
ของกรุ งสุ โขทัยเป็ นตราประจามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็ นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ มีศกั ดิ์และสิ ทธิ เช่ นเดี ยวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทุก
ประการได้เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาที่เปิ ดสอน 3 สาขาแรก คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้ขยายเปิ ดรับนักศึกษาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ นสาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 21 มกราคม 2547 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม 123 ตอนที่ 99 ง วันที่ 21 กันยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิ ดรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 เปิ ดรับ
นักศึ กษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ และสาขาวิช าพยาบาลศาสตร์ (ระยะเริ่ มแรกรวมอยู่กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพและจัดตั้งเป็ นหน่ วยงานภายในระดับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจัดตั้งและเปิ ดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาที่เปิ ดสอนในปัจจุบนั ทั้งสิ้ น 12 สาขาวิชา
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2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ หน่ วยงาน
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู ้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ งใช้สื่อการ
สอนทางไปรษณี ย ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนาของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
พันธกิจ
1. พัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สงั คมแห่ งการเรี ยนรู ้ และสังคมฐานความรู ้
3. วิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงสร้ างของมหาวิทยาลัย
3.1 การแบ่ งส่ วนราชการ
มหาวิทยาลัยแบ่งส่ วนราชการออกเป็ นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ มีสานักต่างๆ 9 สานัก คือ สานักทะเบียนและวัดผล สานัก
เทคโนโลยีการศึกษา สานักบริ การการศึกษา สานักวิชาการ สานักบรรณสารสนเทศ สานักพิมพ์ สานักการศึกษาต่อเนื่อง สานักคอมพิวเตอร์ และสานักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่ งมี
ฐานะเทียบเท่าสานักอีก 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจยั และพัฒนา โดยมีสานักงานอธิ การบดีเป็ นหน่วยงานบริ หารส่ วนกลาง ดังแผนภูมิ
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3.2 โครงสร้ างการบริหาร
3.2.1 สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านนโยบายการบริ หารของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้โดย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ
(2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) อนุมตั ิให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสานักงานอธิ การบดี สถาบัน สานักและสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
(5) อนุมตั ิการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิ การบดี และศาสตราจารย์ประจา
(7) อนุมตั ิการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี ผูอ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก รองผูอ้ านวยการสถาบัน รองผูอ้ านวยการสานัก
รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(8) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทาการใด ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็ นหน้าที่ของผูใ้ ดโดยเฉพาะ
3.2.2 สภาวิชาการ
มีอานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) พิจารณากาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(2) เสนอการให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริ ญญา และประกาศนียบัตร
(3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถาบัน สานักและสาขาวิชา
(4) พิจารณาการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจยั และการบริ การทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริ ญยิ่งขึ้น
พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทาการใด ๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

3.3 ผู้บริหาร
3.3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร
เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อผูแ้ ทน
(ดร.สุ เมธ แย้มนุ่น)
อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์ หรื อผูแ้ ทน
(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวฒั น์
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
นายอมเรศ ศิลาอ่อน
นายโสภณ สุ ภาพงษ์
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี

กรรมการผูแ้ ทนสภาวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

3.3.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
อธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาเครื อข่ายและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการภายใน
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รองอธิ การบดีฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ การการศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนัน่ พานิชกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จินต์ วิศวธี รานนท์
อาจารย์คมสัน โพธิ์ คง
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบารุ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชยั
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
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ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชานาญ เชาวกีรติพงศ์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์อจั ฉรา ชีวะตระกูลกิจ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุนีย ์ ศีลพิพฒั น์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ท์ สี สงั ข์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี นวล สถิตวิทยานันท์
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ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์ ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและวัดผล
ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผูอ้ านวยการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักบริ การการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการ
ผูอ้ านวยการสานักบรรณสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสานักพิมพ์
ผูอ้ านวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
รองศาสตราจารย์ณฏั ฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิ ษเฐียร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พตั รา คูหากาญจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุ มาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริ ศกั ดิ์ สุนทรไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว (รั กษาการในตาแหน่ ง)
รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิ สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ผู้อานวยการกอง ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
ผูอ้ านวยการกองกลาง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองพัสดุ
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด (รั กษาการแทน)
นางชูจิตร วิสุทธิ์ สิ ริ
นางนพวรรณ จารุ โรจน์เนาวรัตน์
นางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา
นายมนตรี วิเชียรมณี
นางสาวเกษณี สุ จริ ตจันทร์
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ผู้อานวยการศู นย์ วทิ ยพัฒนา ( ข้อมูล ณ กันยายน 2552 )
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรี ธรรมราช
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุ โขทัย
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

นายวิวิทย์ ชูเกิด
รองศาสตราจารย์สุทธิ พิกลุ ศิริ
นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วานิช มาลัย
นายปรี ชา มณี รัตน์
นายกิตติโชค ห้อยยี่ภู่
นายวิศิษฐ์ มันชูพงศ์
นายมนู วัฒนไพบูลย์
นายคานึง นกแก้ว
นายทองหล่อ ซุย้ วงค์ษา

ที่มา : อนุทิน 2553
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4. บุคลากร
ในปี การศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบตั ิการจาแนกได้ดงั นี้
4.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชัว่ คราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
-ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
-ลูกจ้างประจาเงินรายได้
-ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
-ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน
-ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได้)
-ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม

สายวิชาการ
300
71
9
6

386

สายสนับสนุน
753
145

หน่วย : คน
รวม
1,053
216
9
6

148
304
101

148
304
101

629
2
1
2,083

629
2
1
2,469

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 6 ราย ไม่นามานับรวมกับอาจารย์ประจาเนื่องจากไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระงานของอาจารย์ประจา
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4.2 บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

ศิลปศาสตร์

วิทยาการจัดการ

อาจารย์
ประจา

จานวนทั้งสิ้น

ตาแหน่ งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่ อ)

ลาศึกษา
ต่ อ
-

รวม

ตรี

โท

เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ข้าราชการ

ปฏิบัตงิ าน
จริง
33

33

-

5

28

3

2

27

1

พนักงาน

10

-

10

-

-

10

7

1

2

-

อาจารย์พิเศษ

7

-

7

-

2

5

1

1

5

-

รวม

50

0

50

0

7

43

11

4

34

1

ข้าราชการ

21

-

21

-

10

11

-

3

17

1

พนักงาน

6

-

6

-

1

5

4

1

1

-

อาจารย์พิเศษ

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

รวม

28

0

28

0

12

16

4

4

19

1

ข้าราชการ

45

1

46

-

31

15

-

5

41

-

พนักงาน

7

1

8

-

8

-

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

2

54

0

39

15

3

8

43

0

ข้าราชการ

24

1

25

-

19

6

2

8

15

-

พนักงาน

8

-

8

-

7

1

8

-

-

-

อาจารย์พิเศษ

3

-

3

-

2

1

1

-

-

2

รวม

35

1

36

0

28

8

11

8

15

2

อาจารย์พิเศษ
รวม
นิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่ อ)
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สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อาจารย์
ประจา

จานวนทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่ อ)

ตาแหน่ งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่ อ)

ลาศึกษา
ต่ อ
1

รวม

ตรี

โท

เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ข้าราชการ

ปฏิบัตงิ าน
จริง
17

18

-

11

7

1

3

14

-

พนักงาน

3

-

3

-

2

1

2

-

1

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

รวม

20

1

21

0

13

8

3

3

15

0

ข้าราชการ

10

-

10

-

6

4

1

1

8

-

พนักงาน

4

1

5

-

4

1

3

1

1

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

14

1

15

0

10

5

4

2

9

0

ข้าราชการ

23

-

23

-

13

10

1

9

13

-

พนักงาน

4

1

5

-

4

1

1

4

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

รวม

27

1

28

0

17

11

2

13

13

0

ข้าราชการ

9

2

11

-

9

2

-

1

10

-

พนักงาน

3

2

5

-

5

5

-

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

12

4

16

0

14

2

5

1

10

0
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สาขาวิชา
ส่งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

มนุษยนิเวศศาสตร์

อาจารย์
ประจา

จานวนทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่ อ)

ตาแหน่ งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่ อ)

ลาศึกษา
ต่ อ
1

รวม

ตรี

โท

เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ข้าราชการ

ปฏิบัตงิ าน
จริง
22

23

-

5

18

-

3

20

-

พนักงาน

9

-

9

-

9

-

7

2

-

-

อาจารย์พิเศษ

4

-

4

-

2

2

-

1

2

1

รวม

35

1

36

0

16

20

7

6

22

1

ข้าราชการ

13

3

16

-

9

7

-

3

13

-

พนักงาน

6

-

6

-

4

2

5

1

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

รวม

19

3

22

0

13

9

5

4

13

0

ข้าราชการ

9

1

10

-

3

7

1

2

7

-

พนักงาน

3

-

3

-

1

2

2

1

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

12

1

13

0

4

9

3

3

7

0

ข้าราชการ

20

-

20

-

10

10

-

3

17

-

พนักงาน

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

20

1

21

0

11

10

1

3

17

0
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สาขาวิชา
สานักทะเบียนและ
วัดผล

สานักเทคโนโลยี
การศึกษา

อาจารย์
ประจา

จานวนทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่ อ)

ตาแหน่ งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่ อ)

ลาศึกษา
ต่ อ
2

รวม

ตรี

โท

เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ข้าราชการ

ปฏิบัตงิ าน
จริง
16

18

-

7

11

5

4

9

-

พนักงาน

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

16

2

18

0

7

11

5

4

9

0

ข้าราชการ

23

3

26

-

19

7

1

3

22

-

พนักงาน

2

-

2

-

2

-

2

-

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

25

3

28

0

21

7

3

3

22

0

รวมทั้งสิ้น

365

21

386

0

212

174

67

66

248

5
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5. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้ น 2,316,761,900 บาท จาแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิน
จานวน 658,160,400 บาท และเป็ นเงินนอกงบประมาณ จานวน 1,658,601,500 บาท ดังนี้
หน่วยนับ : บาท
งบรายจ่ าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น จานวน

งบประมาณแผ่ นดิน*
446,774,000
78,777,400
36,542,000
96,067,000
658,160,400

เงินนอกงบประมาณ**
100,821,900
771,527,200
333,150,300
132,321,800
320,780,300
1,658,601,500

รวมทั้งสิ้น
547,595,900
850,304,600
369,692,300
228,388,800
320,780,300
2,316,761,900

ที่มา
* เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่มที่ 8 (2) กระทรวงศึกษาธิการ (2) สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
** ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12 /2551
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551
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ศึกษาศาสตร์

ศิลปศาสตร์

วิทยาการจัดการ

นิตศิ าสตร์

เศรษฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

วิทยาศาสตร์ &เทคโนโลยี

ส่ งเสริมการเกษตรฯ

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

มนุษยนิเวศศาสตร์

มหาวิทยาลัย

6. หลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีหลักสู ตรการศึกษาที่เปิ ดสอนทั้งสิ้ น จานวน 73 หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาได้ดงั นี้

ระดับประกาศนียบัตร
ระดับอนุปริ ญญา
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก

4
2
6
1

5
2
-

11
2
1

2
1
-

2
1
-

2
1
-

1
1
1

3
-

4
3
-

6
3
-

1
1
-

5
1
-

46
2
22
3

จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอนทั้งหมด

13

7

14

3

3

3

3

3

7

9

2

6

73

ระดับการศึกษา

ที่มา: สานักวิชาการ
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7. นักศึกษา
ในปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาใหม่ นักศึกษาลงทะเบียน และผูส้ าเร็ จการศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
7.1 ข้อมูลนักศึกษาใหม่
ระดับการศึกษา
หน่ วยงาน

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

กลุ่ม : การศึกษา
1,374
1,776
ศึกษาศาสตร์
-1,374
1,776
กลุ่ม : สังคมศาสตร์ . บริ หารธุรกิจฯ
1,119
33,083
ศิลปศาสตร์
992
2,130
วิทยาการจัดการ
15,728
นิติศาสตร์
67
8,311
เศรษฐศาสตร์
579
รัฐศาสตร์
5,303
นิเทศศาสตร์
60
1,032
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์
1,537
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,537
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์
2,660
ส่ งเสริ มการเกษตรฯ
2,660
กลุ่ม : สุขภาพและสวัสดิการ
109
4,901
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
109
4,684
พยาบาลศาสตร์
217
กลุ่ม : บริ การ
1,316
มนุษยนิเวศศาสตร์
1,316
รวมระดับมหาวิทยาลัย
1,228
44,871
1,776
หมายเหตุ 1. นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรและปริ ญญาตรี นับเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2552 เท่านั้น
ห มายเหตุ (เนื่ องจากยังไม่ได้รับข้อมูลนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จากสานักทะเบียนและวัดผล)
ห มายเหตุ 2. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมภาคการศึกษาที่ 1/2552 และนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2552
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษา 2552

623
623
1,078
61
407
424
114
72
197
197
221
155
66
26
26
2,145

26
11
15
26

3,773
3,773
35,306
3,183
16,146
8,802
579
5,417
1,179
1,537
1,537
2,857
2,857
5,231
4,948
283
1,342
1,342
50,046

7.2 ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน
ระดับการศึกษา
หน่ วยงาน
กลุ่ม : การศึกษา
ศึกษาศาสตร์
กลุ่ม : สังคมศาสตร์ . บริ หารธุรกิจฯ
ศิลปศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรฯ
กลุ่ม : สุขภาพและสวัสดิการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
กลุ่ม : บริ การ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รวมระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

1,526
1,325
141
60
116
116
1,642

4621
4621
12,0652
7364
54,763
30,654
1,755
21,700
4,416
3,063
3,063
9,093
9,093
13,568
12,390
1,178
5,899
5,899
156,896

1,8961
1,861
1,861

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษา 2552

1,272
1,272
2,775
223
1,392
244
225
500
191
425
425
550
334
216
134
134
5,156

43
43
27
15
12
70

7,797
7,797
124,980
8,912
56,170
31,039
1,980
22,200
4,679
3,063
3,063
9,518
9,518
14,234
12,840
1,394
6,033
6,033
165,625

หมายเหตุ : นักศึกษาทั้งหมดในที่น้ ี หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 1/2552
แหล่งที่มา : กองแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
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7.3 ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา

หน่ วยงาน
กลุ่ม : การศึกษา
ศึกษาศาสตร์
กลุ่ม : สังคมศาสตร์ . บริ หารธุรกิจฯ
ศิลปศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรฯ
กลุ่ม : สุขภาพและสวัสดิการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
่
กลุม : บริ การ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รวมระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

3
3
559
538
21
15
15
577

1,089
1,089
11,381
872
6,395
2,105
159
1,342
508
235
235
1,266
1,266
1,754
1,384
370
533
533
16,258

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
814
814
814

หมายเหตุ เป็ นข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2551 เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2552
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

161
161
478
30
306
68
35
39
118
118
132
87
45
19
19
908

-

รวมผู้สาเร็จการศึกษา
2,067
2,067
12,418
1,440
6,701
2,126
227
1,377
547
235
235
1,384
1,384
1,901
1,486
415
552
552
18,557

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุดงั กล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพโดยยึด
หลักการดาเนินงานเป็ น 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยคานึงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงของการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอกเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเริ่ มจากการพิจารณาจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสั งคม เป็ นหลัก แล้วจึงบูรณาการกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสานักงานก.พ.ร. เข้าไว้ดว้ ยกัน
ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามระบบข้างต้น โดยมีตวั บ่งชี้ที่ขอรับการประเมินทั้งสิ้ น 57 ตัวบ่งชี้ อิงตามองค์ประกอบคุณภาพ
ของ สกอ. รวม 9 องค์ประกอบ และเพิ่มเติมการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี) เป็ นองค์ประกอบที่ 10 ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี)
ทั้งนี้ ในการประเมินจะเริ่ มจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. ก่อน แล้วจึงตามด้วยตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ / หรื อ ก.พ.ร. ที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขึ้น โดยตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมจะกาหนด
รหัสตัวบ่งชี้เป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง และใช้ระบบการประเมินตัวบ่งชี้เป็ น 3 ระดับ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 3.00 เช่นเดียวกับ สกอ. สาหรับองค์ประกอบที่ 10 ให้ประเมิน
แต่จะไม่นาคะแนนมาเฉลี่ยกับ 9 องค์ประกอบ
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9. การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุ งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2551
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ผลการพัฒนา / ปรับปรุ ง
ประจาปี การศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรอง
ข้ อเสนอแนะที่ต้องการพัฒนาเร่ งด่ วน 3 อันดับแรก
1. การประเมินการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนาผล การปฏิ บ ัติร าชการ ตัวชี้ วดั ที่ 17 ประสิ ทธิ ภ าพของการสอนที่ เ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญประจาปี
งบประมาณ 2552” พบว่า
การประเมิ นมาใช้ในการปรั บปรุ งการเรี ย นการสอนและการ
1. มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มให้คณาจารย์ประจาส่ วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมาย
ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน สกอ. ทุ ก
ของการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึ กษา และดาเนิ นการได้ตามแนวทางที่
หลักสูตร
กาหนด
2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ ดาเนิ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน
และเข้าผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพผูเ้ รี ยนนี้ มาปรับปรุ งแผนการ
สอนในแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสารวจหรื อการวิจยั หรื อการประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารย์ประจาส่ วนใหญ่ ให้เป็ นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญได้ โดยการลดสัดส่ วนการถ่ายทอดความรู ้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่ วนการปฏิบตั ิ
จริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนให้มากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มสนับสนุนทาให้คณาจารย์ประจาส่ วนใหญ่ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
5. มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจาส่ วนใหญ่ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ยนรู ้
ของผุเ้ รี ยนและนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปี การศึกษา 2551
1. การประเมินการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนาผล
การประเมิ นมาใช้ในการปรั บปรุ งการเรี ย นการสอนและการ
ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน สกอ. ทุ ก
หลักสูตร (ต่ อ)

2. การพัฒนากลไกสนับสนุ นให้อาจารย์สร้างงานวิจยั และตี พิมพ์
ผลงานได้มากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ผลการพัฒนา / ปรับปรุ ง
นอกจากนี้ มหาวิ ทยาลัยยังนาผลการวิจัย ที่ ไ ด้มาปรั บปรุ งหลักสู ต รของมหาวิทยาลัย โดยในปี
การศึ กษา 2552 หลักสู ตรที่ เ ปิ ดสอนทุ กหลักสู ตรเป็ นหลักสู ต รที่ สกอ. รั บทราบการให้ค วาม
เห็นชอบหลักสู ตรของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และหลักสู ตรที่ เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรมีการประกัน
คุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร โดยสานักวิชาการได้จดั ทาข้อมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสู ตรและดัชนี บ่งชี้ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัยให้ทุกหลักสูตรพิจารณานาไปปรับให้เหมาะสมกับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางส่ งเสริ ม สนับสนุนคณาจารย์ / นักวิจยั สร้างผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
ดังนี้
1. กาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาการวิจยั ที่ให้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่มี
Peer Review
2. ให้สถาบันวิจยั และพัฒนาและทุกสาขาวิชาจัดทา/พัฒนาวารสารที่มีอยู่ ให้มีวารสารที่เข้าเกณฑ์
มาตรฐานวารสารวิชาการ ตามที่ สกอ. และ สกว. กาหนด โดยสนับสนุนงบประมาณให้
สาขาวิชาให้แก่ Reader ภายนอก
3. จัดกิจกรรมหรื องานนาเสนอผลงานวิจยั ในระดับชาติเป็ นประจาทุกปี
4. ส่ งเสริ มอาจารย์ในทุกสาขาวิชามีผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
5. ปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณให้สาขาวิชาทาวิจยั ได้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้ งผ่าน
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยั แบบปกติของมหาวิทยาลัย
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปี การศึกษา 2551
2. การพัฒนากลไกสนับสนุ นให้อาจารย์สร้างงานวิจยั และตี พิมพ์
ผลงานได้มากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ต่อ)

ผลการพัฒนา / ปรับปรุ ง
6. สนับสนุนให้คณาจารย์เขียน Paper เสนอในการประชุมนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในต่างประเทศ
7. จัดทาระบบการบริ หารงานวิจยั ผ่าน web
8. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจยั จากทุกแหล่งทุน
9. สนับสนุนสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่นกั วิจยั อาทิ เครื่ องอ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิ กส์,
e-research
10. พัฒนาห้องปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อที่ทางานแก่นกั วิจยั แยกจากสถานที่ทางานประจา
11. จัดทา Research Collaboration โดยเน้น Research Theme ร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการ
แบบสหวิทยาการ
12. ประกวดนักวิจยั ดีเด่นประจาปี
13. จัดทา KM ระหว่างนักวิจยั
14. ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั (เดิม/ใหม่)
15. จัดทีมวิจยั ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมในระดับชาติ /นานาชาติ (Research Innovative Team) โดย
กาหนด Theme ที่ชดั เจน
16. จัดงานนาเสนอผลงานวิจยั ในระดับชาติ
17. สร้างสิ่ งจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในต่างประเทศ หรื อแปลเป็ นภาษาต่างประเทศเพื่อลงใน
วารสารระดับชาติ / นานาชาติ
18. สนับสนุนการแปลบทความวิจยั เป็ นภาษาต่างประเทศให้แก่นกั วิจยั
19. สร้างเครื อข่ายสถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
20. สร้างเครื อข่ายการวิจยั ระหว่าง มสธ. กับชุมชน
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปี การศึกษา 2551
3. การจัดวางระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายใน
สามารถสนับสนุ นการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มาก
ยิ่งขึ้น และให้สัมพันธ์กบั ทั้ง Audit Committee และสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการพัฒนา / ปรับปรุ ง
มหาวิทยาลัยได้วางระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย
โดย
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การ
ปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ (Compliance Auditing) และการด าเนิ น งาน
(Performance Auditing) เพื่ อให้การใช้จ่ายเงิ นเป็ นไปตามระเบี ยบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- มี ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานตรวจสอบจากภายนอก เข้า
ดาเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี สาหรับใน
ปี งบประมาณ 2552 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว
นอกจากนี้ มีคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัย (Audit
Committee) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วดั ของมหาวิทยาลัย และ
ของอธิ การบดี ทั้งในด้านการปฏิ บตั ิ งานและการบริ หารจัดการ รวมทั้งให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปี การศึกษา 2551
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องทาการศึกษาวิจยั อย่างลึกซึ้ งและจริ งจัง เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรั บระบบการสอนทางไกล โดย
ระดมผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ัง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ร่ วม
ด าเนิ น การ เพื่ อให้ ด ารงสถานะของการเป็ นมหาวิท ยาลัย ชั้น น า
ทางด้านการสอนทางไกลในระดับโลก

ผลการพัฒนา / ปรับปรุ ง
มหาวิทยาลัยได้ทาการประเมิ นและศึ กษาความต้องการใช้สื่อของนักศึ กษา โดยมี การสารวจ
ความต้องการการใช้สื่อการศึกษาของนักศึกษา มสธ. ที่เข้าสอบไล่ประจาภาคการศึกษาที่ 1 / 2551
ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2551 ทุกสนามสอบทัว่ ประเทศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสนามสอบละ 100 คน
จานวน 147 สนามสอบ รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 14,700 คน โดยนาผลการสารวจมาจัดทา
แผนการวิจยั เพื่ อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนทางไกล และมี งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย เ ว็ บ แ ค ส ต์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช” ซึ่ งพบว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์
ผ่า นเครื อ ข่ า ยเว็บ แคสต์ เป็ นนวัต กรรมของการเรี ย นการสอนทางไกลของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ใ ช้
คุณสมบัติของเครื อข่าย เป็ นเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพในการทางานสู ง มีบริ การรู ปแบบต่างๆ ที่ เอื้อ
ประโยชน์ และสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางไกลที่นกั ศึกษาอยู่ต่างสถานที่กนั สามารถศึกษาได้
พร้อมกันในเวลาเดี ยวกันผ่านทางอินเตอร์ เน็ต หลังจากศึ กษาผ่านเว็บแคสต์แล้วสามารถสอบถาม
หรื อสนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกับอาจารย์หรื อ นักศึ กษาด้ว ยกัน จากการใช้บริ การแบบ
ออนไลน์หรื อบริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับนักศึกษาที่พลาดรายการสอนสามารถติดตาม
การสอนผ่านเครื อข่ า ยเว็บแคสต์ที่ไ ด้วางข้อมูลไว้บนระบบคอมพิ วเตอร์ ภ าพทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
เพื่อให้นกั ศึกษาที่สนใจติดตามได้ภายหลังตามต้องการ (On Demand) รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ดังกล่าวเป็ นช่องทางหนึ่ งที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนให้แก่นกั ศึกษาในปัจจุบนั
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นการประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2552 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริ ง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน ใช้รอบเวลาตามปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) และข้อมูลด้านการบริ หารจัดการ
ใช้รอบเวลาตามปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นหลัก
แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริ บทการจัดการเรี ยนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรื อบางกรณี อาจขอประเมิน
เฉพาะระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็ นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริ งของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้
จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2552 มีดงั นี้

26

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรั ชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชี้เพือ่ วัดความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ให้ ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1, สมศ. 5.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของรัฐเกี่ยวกับการ มสธ. / สค. 1.1-1 (1)
แก้ไขข้อจํากัดของมหาวิทยาลัยเปิ ดแบบตลาดวิชา ให้เพียงพอต่อความต้องการของ http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
ผูเ้ รี ยน และลดปัญหาด้านการลงทุน โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวาง และใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด ด้วยเหตุน้ ี มสธ. จึงจัดการศึกษาเป็ นระบบเปิ ด และดําเนินการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งเป็ นต้นมา
ปัจจุบนั มสธ. เปิ ดสอนแล้วทั้งสิ้ น 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดในการก่อตั้งมา
กําหนดเป็ นปณิ ธานในการดําเนินงานมากว่า 30 ปี ดังนี้
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะที่ เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด
ยึดหลักการศึกษาตลอดชี วิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทย
ฐานะแก่ ผ้ ปู ระกอบอาชี พและขยายโอกาสทางการศึกษาต่ อสาหรั บผู้สาเร็ จ
มัธยมศึ กษา เพื่อสนองความต้ องการของบุคคลและสั งคม ด้ วยการจัดระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ่ งใช้ สื่อการสอนทางไปรษณี ย์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ ต้องเข้ าชั้น
เรี ยนตามปกติ” และได้เผยแพร่ ให้ประชาชน / ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรับทราบผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

27

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี กร ะ บ ว นก า ร พั ฒ น า กล ยุ ท ธ์
แผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิ
การประจํา ปี ให้สอดคล้องกันและ
กันและสอดคล้อ งกับภารกิ จ หลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาของชาติ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มสธ. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการดําเนิ นงาน และ
แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของสถาบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ดังนี้
1. การประเมิ น สภาพแวดล้อ ม โดยการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากผลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอก เช่น ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่ปรากฎในแผน
บริ หารราชการแผ่นดิน 4 ปี (2552-2554) ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรี
เป้ าหมายของกระทรวงศึกษาธิ การ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(2551-2565) ของ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สนง. เลขาธิ การสภาการศึ กษา มาตรฐานการอุดมศึ กษา และมาตรฐานสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา ของ สนง.คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ข้อมูลผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมาจากการประเมินตามคํา
รับรองปฏิบตั ิ ราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัย ผลการประกันคุณภาพการศึ กษา
รวมไปถึ งนโยบายสภามหาวิท ยาลัย โดยมี การนํา ข้อมู ลดัง กล่ า วไปใช้ใ นการ
กํา หนดทิ ศ ทางของพัฒนามหาวิทยาลัย ในรู ปของ แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี
แผนปฏิ บัติ ร าชการ 4 ปี และแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี ซึ่ งในปี 2552 สภา
มหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (2552-2556) แผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี (2552-2554) ที่ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ปรากฏใน
แผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2552-2556)
รวมถึ งให้ความเห็ นชอบต่ อแผนปฏิ บัติ ราชการประจําปี ซึ่ งแผนทั้งหมดดังกล่ าว
สนับสนุ นทุ กพันธกิ จหลักของมหาวิทยาลัย คื อ พันธกิ จด้านการเรี ยนการสอน พันธ
กิ จการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคม พันธกิ จด้านการวิ จัย พันธกิ จด้านการทํานุ บ ํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-2 (1) แผนพัฒนา มสธ.
ระยะ 5 ปี 2552-2556
มสธ. / กผ. 1.1-2 (2) แผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี ปี 2552-2555 (ฉบับ กพร.)
มสธ. / กผ. 1.1-2 (3) แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Planning/pl_2/budget2552/in
dexframe/stou_52v2.html

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี กร ะ บ ว นก า ร พั ฒ น า กล ยุ ท ธ์
แผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิ
การประจํา ปี ให้สอดคล้องกันและ
กันและสอดคล้อ งกับภารกิ จ หลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาของชาติ (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 65 กลยุทธ์ ที่ครอบคลุม
การดําเนินงานระหว่างปี (2552-2556)
3. การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระดับหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานมีการบริ หารงานในเชิ งยุทธศาสตร์
(OSM) โดยให้แต่ละหน่ วยงานจัดตั้งคณะทํางานซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) ของหน่ วยงาน ซึ่ งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิ จ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้ วดั และค่าเป้ าหมาย ปี 2552-2556
กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์ ของหน่วยงาน (2) จัดทํา
โครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เพื่ อ ให้เ กิ ด ความชัด เจนในกระบวนการทํา งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แ ละกลยุทธ์ ข องมหาวิ ทาลัย มหาวิ ทยาลัย จึ งได้มีการ
กําหนดรู ปแบบการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี ให้หน่ วยงานจะต้องมีการ
จัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์แสดงความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
4.การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
การแปลงยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ล งสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปี ระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน โดยใช้วิธีการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ โดยการมี
ส่ วนร่ วมกับหน่วยงาน ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารจนถึงระดับปฏิบตั ิการ เพื่อสื่ อสาร และสร้าง
ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป้ าหมายที่จะให้เกิดขึ้นในแต่ละ
ปี ซึ่ งในปี 2552 มีการประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็ นการประชุม Pre Plan เพื่อให้
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มสธ. / กผ. 1.1-2 (4) แผนที่การ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 1.1-2 (5) คําสัง่ เลขที่
2158/51แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ( 2552-2556) ของหน่วยงาน

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี กร ะ บ ว นก า ร พั ฒ น า กล ยุ ท ธ์
แผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิ
การประจํา ปี ให้สอดคล้องกันและ
กันและสอดคล้อ งกับภารกิ จ หลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาของชาติ (ต่ อ)
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ การดําเนิ นงาน
และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
หน่วยงานร่ วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของตนเอง
ให้สอดคล้องต่อภารกิ จหลัก และแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย (25522556) ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนของพัฒนาชาติ และครั้ง ที่ 2 มีการ
ประชุ มร่ วมกันเพื่ อจัดทําแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี 2552 ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับหน่ วยงาน และผูอ้ าํ นวยการระดับ
กอง ดังเช่นทุกปี ที่ผา่ นมา
มสธ. มีการกําหนดตัวบ่งชี้การดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน โดยนําเกณฑ์ค่าเป้ าหมาย และตัวชี้ วดั
ของแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี แผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี และคํารับรองการปฏิ บตั ิ
ราชการของมหาวิทยาลัยกับ สํานักงาน กพร. ที่ สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการอุดมศึ กษา สมศ. และ สกอ. มากําหนดเป็ นตัว ชี้ วดั และค่ า
เป้ าหมายประจําปี ที่ ครอบคลุมระดับผลลัพธ์ และผลผลิต ตามพันธกิ จหลัก ของ
มหาวิทยาลัย และจําแนกออกเป็ นมิติต่าง ๆ ทั้งเชิ งปริ มาณ คุณภาพ เวลา ในแต่ละ
โครงการ / กิจกรรม ตลอดจนมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วดั เป้ าหมายระดับ
มหาวิทยาลัยลงสู่ ระดับหน่วยงาน ภายใต้การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการในทุก
ระดับตั้งแต่อธิ การบดี รองอธิ การบดี และผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมของทั้งองค์กรอีกด้วย
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มสธ. / กผ. 1.1-3 (1) แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2552
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (2) คํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (3) ตัวอย่างคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ของศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนครบทุ ก
ภารกิจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ ได้ดาํ เนิ นงานครบทุกพันธกิ จ ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี และมี มสธ. / กผ. 1.1-4 (1) แผนปฏิบตั ิ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ส อดคล้อ งกั บ ภารกิ จ และผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ ข อง ราชการประจําปี 2552 รายงานผลการ
มหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงสร้างแผนงบประมาณขึ้ นมา 6 แผน ประกอบด้วย ปฏิบตั ิราชการ
(ก) แผนงานจัดการศึ กษา (ข) แผนบริ การวิชาการแก่ สังคม (ค) แผนงานวิจยั (ง) แผน
ทํานุ บ ํารุ งศิ ลปวัฒนธรรม (จ) แผนบริ การรู ปแบบพิ เศษ (ส) แผนพัฒนาองค์ กร
ตลอดจนการจําแนกภารกิ จประจําปี ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) ภารกิจพื้นฐานประจํา /
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ (2) โครงการยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อจัดลําดับความสําคัญต่อการ
ดําเนิ นงาน รวมทั้งประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรงบประมาณ และประโยชน์ในการ
คํานวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยต่อไป

5. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลการดํา เนิ นงานตามตัว
บ่งชี้ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่ อ ผู ้บ ริ หารและสภา
สถาบัน

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดําเนิ นงานใน 2
ระดับ ดังนี้
(1) ระดับหน่ วยงานกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้งาน
ติดตามประเมินผล กองแผนงานทําหน้าที่ในการประเมิน / ติดตามผลการดําเนิ นงาน
ของหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
ซึ่ งจะให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลเป็ นรายไตรมาส โดย 1 ปี คือ รอบ 6 เดือน รอบ
9 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ e-Unit
budget ทุ ก เดื อ น ตลอดจนให้ห น่ ว ยงานนํา เสนอผลการดํา เนิ น งาน /รายงาน
ความก้าวหน้า ต่ออธิ การบดี และรองอธิ การบดีที่กาํ กับดูแล
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มสธ. / กผ. 1.1-5 (1) หนังสื อที่ ศธ
0522.01(03) / ว 38 ลงวันที่ 21 เมษายน
2552 เรื่ องการนําเสนอรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ระดับหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)
มสธ. / กผ. 1.1-5 (2) หนังสื อที่ ศธ
0522.01(03) / ว 84 ลงวันที่ 4 กันยายน
2552 เรื่ องการนําเสนอรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ระดับหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (3) ตัวอย่างรายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลการดํา เนิ นงานตามตัว
บ่งชี้ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่ อ ผู ้บ ริ หารและสภา
สถาบัน (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
(2) ระดับมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย ผ่าน คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลัย (Audit Committee) โดย
คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่ (1) ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย และของอธิ การบดี ทั้งในด้านการปฏิ บตั ิ งานและการบริ หารจัดการ
(Performance and Management Audit) (2) ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะจากการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานแก่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิ การบดี
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัยกับสภาฯ กําหนด
จัด ปี ละ 2 ครั้ ง คื อ เมื่ อ สิ้ น กลางปี และสิ้ น ปี งบประมาณ (31 มี น าคม และ 30
กัน ยายน) ซึ่ งกรอบการติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ความก้า วหน้า ในการ
ดําเนิ นงานรอบ 6 เดือน มี 2 ด้าน คือ การพัฒนาองค์กร และการปฏิ บตั ิ ตามพันธกิ จ
หลักตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สําหรับการประเมินในรอบ 1 ปี นั้น มี 4 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้าน ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ (2) ด้านบริ หารจัดการ (3) ด้านการ
เรี ย นรู ้ และพัฒนา (4) ด้า นการเงิ นและงบประมาณ ซึ่ งขณะนี้ มหาวิ ท ยาลัย ได้
รายงานความก้าวหน้าโดยการนําผลจากข้อ (1) ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (Audit Committee) ในรอบ 6 เดือนและ 12
เดื อน เรี ยบร้อยแล้ว และจากรายงานผลการดําเนิ นงาน และมติ / ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาํ เนินการทบทวน
ค่าเป้ าหมายตัวชี้ วดั ในบางประเด็น ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ และข้อเสนอแนะ
อี กทั้งนํามาปรั บปรุ งกระบวนการจัด ทํา แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจํา ปี งบประมาณ
2553 และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้สามารถเทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
ต่อไป
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มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (4) ตัวอย่างการ
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ต่อ Audit Committee
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (5) ตัวอย่างการ
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน ต่อ
สภามหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (6) ตัวอย่างการ
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ต่อสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ป้ า ห ม า ย กั บ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุ บันและ
แนวโน้มในอนาคตอย่างสมํ่าเสมอ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มสธ. มี กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โดยรวมอยู่ตลอดเวลาเป็ นประจําทุกปี ในลักษณะการปรับแผนฯ / กล
ยุทธ์ จาก 2552-2556 เป็ น 2553-2557 (ตามรายละเอี ยดตามบทที่ 7 การติดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552-2556) แต่ เนื่ องจากการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่งแล้วเสร็ จ และได้รับอนุ มตั ิ จากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2551 ก่อนจะมีคาํ แถลงนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชี วะ และแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น ออกมาให้ส่ วนราชการต้องจัดทํา แผน
ปฎิ บัติร าชการ 4 ปี เพื่ อให้เ ป็ นไปตามข้อกฎหมาย มหาวิ ทยาลัย จึ งได้ทบทวน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดงั กล่าวอีกครั้ ง โดยการ
ถ่ายทอดลงสู่ การจัดทําแผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 ของมหาวิทยาลัย
แทน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1.สกอ.มี ห นั ง สื อเชิ ญ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า ร่ วมประชุ ม กั บ สํ า นั ก
งบประมาณ และ สกอ. เพื่อทบทวนและหารื อถึงการกําหนดเป้ าหมายการให้บริ การ
ผลผลิต โครงการกิจกรรม และตัวชี้วดั ผลสําเร็ จของปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งของ
ระดับกระทรวง และสถาบันอุดมศึ กษา ในวันที่ 10-14 พฤศจิ กายน, วันที่ 11-12
ธันวาคม 2551 และ 14 มกราคม 2552
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-6 (1) สําเนาหนังสื อ
สกอ.ที่ ศธ 0503(4)/ว 210 ลงวันที่ 24
ก.พ.2552 ขอเชิญผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย/
สถาบันฯ เข้าร่ วมประชุมมอบนโยบาย
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 วัน
จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องคอน
เวนชัน่ ฮอลล์ ร.ร.แอมบาสซาเดอร์
พร้อมกําหนดการประชุม

มสธ. / กผ. 1.1-6 (2) แผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ.2552-2554
มสธ. / กผ. 1.1-6 (3) เอกสาร
งบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ.2553
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexfr
ame/fbudget-2.htm

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. เข้า ร่ ว มประชุ ม กับ สํา นัก งบประมาณ และ สกอ. อี ก ครั้ ง เพื่ อ รั บ ฟั ง
นโยบายการจัด ทํา คํา ของบประมาณประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 และการ
ทบทวน/จัด ทํา แผนปฏิ บัติร าชการ 4 ปี เพื่ อแสดงความเชื่ อมโยงกับแผนปฏิ บ ัติ
ราชการ กท.(สกอ.) และแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ.2552-2554 เมื่ อวันที่ 2
มีนาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
3. จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับเป้ าหมาย
การให้บริ การหน่วย และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
อีกทั้งปรับตัวชี้วดั ให้สอดคล้องกับข้อตกลงร่ วมกันระหว่างอุดมศึกษา

34

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-6 (4) บันทึกเสนอ และ
มิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /
2552 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เรื่ อง ขอ
ปรับเป้ าหมายในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
มสธ. / กผ. 1.1-7 (1) เอกสารเสนอ
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ทาํ การประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการของ
วิเ คราะห์ มาปรั บปรุ งกลยุ ทธ์ แ ละ มหาวิทยาลัย และมองเห็นสภาพ และแนวโน้มความก้าวหน้าจากการรายงานผลการ สภามหาวิทยาลัยฯ เดือนมกราคม
ดําเนินงาน ในปี งบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจึงได้ทาํ การวิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์ /
แผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ค่ าเป้ าหมาย / ตลอดจนยุบรวมกิ จกรรม โครงการ และแผนการดําเนิ นงานอย่า ง
ต่อเนื่ อง ในแผนปฏิ บตั ิ ราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับผลการ
ดํา เนิ น งาน และมติ จ ากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ตลอดจนสถานการณ์ ด ้า น
งบประมาณ ของประเทศ (กรณี การใช้จ่ายงบลงทุนที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง) ได้แก่ (1)
การยกเลิกกลยุทธ์ STOU Search Engine ทั้งนี้เพราะกลยุทธ์ดงั กล่าวมีการดําเนิ นการ
สําเร็ จแล้ว (2) การเลื่อนค่ าเป้ าหมาย เช่น การปรับสถานะการเป็ น ม.ในกํากับจากปี
52 ให้มีการปรับโครงสร้างระบบงาน และระบบทรัพยากรบุคคลให้แล้วเสร็ จเป็ นปี
53 ทั้งนี้ เนื่ องจากมติ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่ วม
เป็ นคณะทํางานด้วย เพื่อให้การดําเนิ นงานเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในทุกมิติ หรื อ การ
เลื่อนการก่อสร้างอาคาร 30 ปี มสธ. อาคารบรรณสาร 2 ออกไปจนกว่าแผนแม่บท
ทางกายภาพจะแล้ว เสร็ จ และผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า (3) การยุบรวม
โครงการ / กิจกรรม พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริ หาร และการตัดสิ นใจ (EIS)
และพัฒนาระบบ e-Performance ให้อยู่ภายใต้โครงการจัดทําห้องจัดการเชิ งกลยุทธ์
ทั้งนี้ เนื่ องจากโครงการดังกล่าวสามารถดําเนิ นการในลักษณะต่อยอด หรื อพัฒนา
ร่ วมกันได้ (4) ปรั บการจําแนกเป้ าหมายประจําปี ออกเป็ น 2 ช่วง คือ รอบ 6 เดือน
และ 12 เดื อ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลตามมติ ข อง
คณะกรรมการAudit Committee ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึง ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน ซึ่ งนําไปสู่การปรับแผนฯ ในช่วงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัตงิ านที่กาํ หนด (สกอ. 1.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณที่บรรลุเป้ าหมาย
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณทั้งหมด

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 - 89

34
55

1 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 - 74

2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 - 89

X100 = ร้อยละ 61.82

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 - 100

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

1

ร้อยละ 90
ร้อยละ 61.82

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด
มสธ. 1.2(1)
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร (สกอ. 2.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ดและปิ ด
มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร โดยมหาวิทยาลัยมี ข้ นั ตอนการ
หลักสูตร
พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตรเพื่อเปิ ดสอน ดังนี้
1. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดสอนหลักสูตร
2. เสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาวิชาการ และ/หรื อแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์
ภายในและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
4. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรื อคณะกรรมการที่
ปรึ กษาประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
5. เสนอหลักสู ตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุ มตั ิ (สํานักวิชาการทําหน้าที่ ตรวจหลักสู ตรก่ อนนําเสนอสภา
วิชาการเพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน มีหวั ข้อ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิ การ และ สกอ. กําหนด)
6. เสนอหลักสู ตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบภายใน
30 วัน
ทั้งนี้ หลักสู ต รที่ จะเปิ ดสอนต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ต รฯ ของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และสอดคล้องกับมาตรฐานวิ ชาชี พที่ เกี่ ย วข้อง และได้รั บ
อนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ. ทราบก่อนเปิ ดสอนการปิ ดหลักสูตร
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.1-1 (1) ขั้นตอนการพัฒนา/
ปรับปรุ งหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / สว. 2.1-1 (2) คําสัง่ มสธ.ที่
2980/2548 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
เรื่ องแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาแนว
ทางการยุบรวมและปิ ดหลักสูตรของ
มสธ.
มสธ. / สว. 2.1-1 (3) มติสภาวิชาการครั้ง
ที่ 26/2545 วันที่ 18 กรกฎาคม 2545
และมติคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาการครั้งที่ 2/2548 วันที่ 1
พฤศจิกายน 2548 ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การปิ ดหลักสูตร

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิ ท ยาลัย มี ค ํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะทํา งานพิ จ ารณาแนวทางการยุ บ รวมและปิ ด
หลักสูตรโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. จํานวนผูเ้ รี ยน
2. จุดคุม้ ทุน
3. ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมี ข้ ัน ตอนการปิ ดหลัก สู ต รคื อ จะเสนอคณะกรรมการประจํา สาขาวิ ช า
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ และแจ้ง
ให้ สกอ. ทราบ ตามลําดับ
2. มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายการผลิ ต
มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิ ตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิ ตบัณฑิ ต
บัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต ดังนี้
บัณฑิต
1. สาขาวิชาต่างๆ จะกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร
2. มีการจัดทําประมาณการนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก
หลักสู ตร ระบุไว้ในแผนปฏิบตั ิ ราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

39

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สว. 2.1-2 (1) วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายการผลิตบัณฑิตที่ระบุไว้ใน
เอกสารหลักสู ตรของสาขาวิชา
(ตัวอย่ างของสาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ )
มสธ. / สว. 2.1-2 (2) แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ของสาขาวิชา
(ตัวอย่ างของสาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ )

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ด
มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตร
หลัก สู ต รใหม่ แ ละการปรั บ ปรุ ง ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร โดยสาขาวิชาที่จะเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่
หลั ก สู ตรให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ หรื อหลักสูตรปรับปรุ งจะต้องเสนอแผนการดําเนินงานที่แสดงความพร้อม ดังนี้
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่ อง
1. แผนการผลิตชุดวิชาที่กาํ หนดในโครงสร้างหลักสูตร
2. ผูร้ ับผิดชอบในการผลิตแต่ละชุดวิชาทั้งโครงสร้างหลักสูตร
3. ภาระหน้าที่ ข องผูร้ ั บผิดชอบในแต่ ละชุ ดวิช า รวมทั้งภาระงานอื่ นๆ ที่ อยู่
ระหว่างดําเนินการ
4. ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
นอกจากนี้ยงั ต้องเตรี ยมความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการ
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปี การศึกษา ดังนี้
ทุกหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น
1. ในปี การศึ กษา 2552 มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรที่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ นไป จํานวน 20 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 27.397
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละของ
2. มีบทความวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ คิดเป็ น ร้อยละ 26.72
บทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ตี พิ ม พ์
3. มี บัณ ฑิ ตที่ ได้งานทํา และประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ
เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน 21.33 (ตามที่ ระบุในตัวบ่ งชี้ ที่ 2.9) และ/หรื อมีบณ
ั ฑิตที่ ทาํ งานตรงสาขา คิ ดเป็ น
ทําและประกอบอาชี พอิสระภายใน ร้อยละ 82.81
1 ปี และร้อยละของบัณฑิตที่ทาํ งาน
ตรงสาขา เป็ นต้น
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.1-3 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเปิ ดสอน
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุ ง
( ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2547)

มสธ. / สว. 2.1-4 (1) อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่
2.12.3 ร้อยละของหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
มสธ. / สว. 2.1-4 (2) อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่
2.12.2 ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
ทั้งหมด

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการ
ทุกหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละของ
บทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทําและประกอบอาชี พอิสระภายใน
1 ปี และร้อยละของบัณฑิตที่ทาํ งาน
ตรงสาขา เป็ นต้น (ต่ อ)
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไป
ดํ า เ นิ นกา ร หลั ก สู ต ร ป ร ะ จํ า ปี ปรับปรุ งหลักสูตรและ/หรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร ดังนี้
การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสูตรและ/
1. สาขาวิชาจะนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อ
หรื อปรั บปรุ งระบบและกลไกการ หลักสู ตรทั้งหมดไปดําเนิ นการเร่ งรั ดปรับปรุ งหลักสู ตรที่ ยงั ไม่ได้มาตรฐานตาม
บริ หารหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึ กษา พ.ศ.2548 ให้แล้วเสร็ จภายในปี 2553
โดยในปี การศึ ก ษา 2552 มี ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รแล้ว เสร็ จ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้ น 27 หลักสู ตร นอกจากนี้ ยงั มี การศึ กษาแนวทางการปรั บ
หลักสู ตรต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 ให้แล้วเสร็ จภายในปี 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. และกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.1-4 (3) อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่ 2.9
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
มสธ. / สว. 2.1-4 (4) อ้างถึงตัวบ่งชี้ที่
2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา
ตรงสาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา

มสธ. / สว. 2.1-5 (1) สรุ ปจํานวน
หลักสูตรปรับปรุ งแล้วเสร็ จ ที่นาํ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิในปี การศึกษา
2552
มสธ. / สว. 2.1-5 (2) ประกาศ มสธ.
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
มสธ. / สว. 2.1-5 (3) อ้างถึงตัวอย่าง
เอกสารคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี ของสาขาวิชา

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
2. มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร โดย
ดําเนินการหลักสูตรประจําปี
1) มีการกําหนดองค์ประกอบและภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร
การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสูตรและ/ หลักสูตร
หรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการ
2) กํา หนดเป็ นเป้ าหมายในคํา รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี ของ
บริ หารหลักสูตร (ต่ อ)
สาขาวิชา
3) จั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรตามกรอ บมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) มี การรายงานความก้า วหน้าในการดํา เนิ นการเกี่ ยวกับหลักสู ตรทุ ก 6
เดือน ต่อผูบ้ ริ หาร/ประชาสัมพันธ์ทาง Intranet ของสํานักวิชาการ
6. หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้
1. หลักสู ตรที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเปิ ดสอนทุ กหลักสู ตรเป็ น
มาตรฐานตามเกณฑ์ม าตรฐานทุ ก หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
เรื่ อง และมี การประกัน คุ ณ ภาพ
2. หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนทุ กหลักสู ตรมีการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรครบทุ ก
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์ ประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร โดยสํานักวิชาการได้จดั ทําข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ น
ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้ทุกหลักสู ตรพิจารณานําไปปรั บให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.1-5 (4) แผนการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มสธ. / สว. 2.1-5 (5) เอกสารที่เกี่ยวกับ
การรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่อ
ผูบ้ ริ หาร/ประชาสัมพันธ์ทาง Intranet
ของสํานักวิชาการ
มสธ. / สว. 2.1-6 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบ่งชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาฉบับที่
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาการ
รับทราบแล้ว
มสธ. / สว. 2.1-6(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบ่งชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ระบุ
ในหลักสูตรฉบับเสนอ สกอ. ของ
สาขาวิชา

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7. หลักสู ต รระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ เน้น มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั ดังนี้
การวิจยั (ปริ ญญาโทเฉพาะ แผน ก
1. หลักสูตรระดับปริ ญญาโทที่เปิ ดสอนมีจาํ นวน 21 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตร
และปริ ญญาเอก) ที่ เ ปิ ดสอนมี แผน ก จํานวน 19 หลักสูตร
จํานวนมากกว่าร้ อยละ 50 ของ
2. หลักสูตรระดับปริ ญญาเอกที่เปิ ดสอนมีจาํ นวน 3 หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
จากข้อมูลดังกล่ า วข้า งต้นหลักสู ต รที่ เ น้นการวิ จัย จึ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 91.67 ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.1-7(1) ระเบียบการรับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะข้อมูลแนะนํา
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน)
มสธ. / สว. 2.1-7(2) สรุ ปจํานวน
หลักสูตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญา
เอกที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2552

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบ 6 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ (สกอ. 2.2, สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
มสธ. ส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์
อาจารย์ผูส้ อนถึ งวัตถุประสงค์และ เป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งหลัก สู ต รการศึ กษาในระบบ
เป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษาทุ ก การศึ กษาทางไกล โดยจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ สําหรับอาจารย์
หลักสูตร
ใหม่เป็ นประจํา
ในปี 2552 จัดให้มีการประชุ มเชิ งปฏิ บัติการการผลิตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ชุดวิชา
ระดับปริ ญญาตรี เมื่ อวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2551 และวันที่ 24 มี นาคม 2552 การ
ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ การผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึ กษา เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ การผลิตสื่ อ
Multimedia เพื่อการเรี ยนการสอนและการบริ การทางวิชาการ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน
2552 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสู ตร วิทยากร
สอนเสริ มผ่านอินเทอร์เน็ต (e-tutor) เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 มีการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ การเป็ นบรรณาธิ การชุดวิชา เมื่อวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2552 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัย ได้จดั ทําเอกสารหลักสูตรการศึกษาประจําสาขาวิชา มอบให้คณาจารย์
ทุกคนทุกปี การศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําวัตถุประสงค์และแผนการสอน
แต่ละชุ ดวิชาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึ กษา จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับ
หลักสู ตรการศึกษาทางไกลและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเผยแพร่
แก่สาขาวิชาและผูส้ นใจ ในระบบ Intranet ของฝ่ ายพัฒนาหลักสู ตรและการสอน
สํานักวิชาการ
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มสธ. / สว. 2.2-1 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 1
มสธ. / สว. 2.2-1 (2) ข้อมูลการจัด
อบรมให้คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2552
มสธ. / สว. 2.2-1 (3) เอกสารหลักสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ปี การศึกษา 2551
มสธ. / สว. 2.2-1 (4) ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาทางไกลและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้น ผู ้เ รี ยนเป็ น
สําคัญ ในระบบ Intranet ของฝ่ ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
อาจารย์ผูส้ อนถึ งวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษาทุ ก
หลักสูตร (ต่ อ)
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและ
จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้นผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
จากการวิจยั ของคณะทํางานประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้ วดั ที่ 17 ประสิ ทธิ ภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่ งมี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการเป็ นประธาน ผลการวิจยั พบว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ
86.9 มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการจัดการศึกษา
มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะกับระบบ
การศึกษาทางไกลเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองทั้งสื่ อหลักและสื่ อเสริ ม
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีการวิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน เช่น มีการจัดทําแบบประเมินก่อนและหลังเรี ยนใน
ชุดวิชาที่เป็ นภาคทฤษฎี ปี การศึกษา 2551 มีชุดวิชาที่เปิ ดสอน จํานวน 457 ชุดวิชา
จําแนกเป็ นชุดวิชาระดับประกาศนี ยบัตร/ปริ ญญาตรี จํานวน 359 ชุดวิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 98 ชุดวิชา
ส่ วนในชุดวิชาที่เป็ นปฏิบตั ิมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการปฏิบตั ิ จริ ง หรื อการ
ปฏิบตั ิ เสริ มทักษะในบางสาขาวิชา บางหลักสู ตร เช่น สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์ จัด ให้มี การฝึ กปฏิ บัติ เ สริ มทักษะในหลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ต่ อ เนื่ อ ง
(2 ปี ) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและวิชาเอก
การจัดการการผลิตสัตว์ จํานวน 4 ชุ ดวิชา ได้แก่ ชุ ดวิชาการจัดการผลิตสุ กรและ
สัตว์ปีก ชุ ดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ ยวเอื้ อง ชุ ดวิชาการจัดการการผลิ ตพื ช
และชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะการผลิตพืช หรื อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จัด ให้ มี ก ารฝึ กปฏิ บัติ เ สริ ม ทัก ษะในหลัก สู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี ต่ อ เนื่ อ ง (2 ปี )
วิชาเอกอาชี วอนามัยและความปลอดภัย จํา นวน 1 ชุ ดวิชาคื อ ชุ ด วิช าสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรมการประเมิน ในภาคการศึ กษาที่ 2/2551 มีการจัดให้นกั ศึ กษาเข้าฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะ จํานวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจาํ นวนนักศึกษาเข้ารับ
การฝึ ก จํานวน 2,160 คน
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มสธ. / สว. 2.2-2 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 2
มสธ. / สว. 2.2-2 (2) ตัวอย่างชุดวิชา
ของ มสธ.ที่มีแบบประเมินตนเองก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
มสธ. / สทว. 2.2-2 (3) คู่มือนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี การการศึกษา 2551
มสธ. / สบฑ. 2.2-2 (4) คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและ
นอกจากนี้ ยงั มีการฝึ กอบรมประสบการณ์วิชาชี พ แก่นกั ศึ กษาในทุกหลักสู ตร
จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้นผูเ้ รี ย น โดยมีการติ ดตามและประเมิ นผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคลตามรายกิ จกรรม ทําให้ผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญทุกหลักสูตร (ต่ อ)
สามารถปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเองอันเป็ นหัวใจของการ
เรี ยนรู ้ ที่ เ น้น ผู ้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ ในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2551 มี ก ารจัด อบรม
ประสบการณ์วิชาชี พให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี 12 สาขาวิชา จํานวน 38 ชุดวิชา
จํานวน 100 ครั้ง มีนกั ศึกษาที่เข้ารับการอบรมจํานวน 8,525 คน และมีการจัดอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 ครั้ง มีนกั ศึกษา
เข้ารับการอบรม จํานวน 2,177 คน
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 2 พบว่า คณาจารย์มีการดําเนิ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.2
และมี การนําผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพผูเ้ รี ยนมาปรั บปรุ งแผนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.6
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มสธ. / สว. 2.2-2 (5) เอกสารหลักสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ปี การศึกษา 2551
มสธ. / สบศ. 2.2-2 (6) สรุ ปจํานวนการ
จัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ภาคการศึกษา
2/2551
มสธ. / สว. 2.2-2 (7) คู่มือกิจกรรมกลาง
การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ ระดับปริ ญญาตรี
มสธ. / สว. 2.2-2 (8) ข้อมูลการจัด
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2551
มสธ. / สบฑ. 2.2-2 (9) ข้อมูลการจัด
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษา 2/2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารใช้ สื่ อและเทคโนโลยี ห รื อ
มหาวิทยาลัยใช้เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่เอื้อให้นกั ศึกษาสามารถศึกษา
นวัต กรรมในการสอนเพื่ อ ส่ งเสริ ม ด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าห้องเรี ยนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่ อการสอน
การเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ ส่งให้ทางไปรษณี ย ์ ประกอบด้วย เอกสารการ
สอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ซี ดีเสี ยง หรื อดีวีดี หรื อซี ดีมลั ติมีเดียประจําชุดวิชา
2) ศึกษาจากสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุ ดวิชาศึ กษา
จากการเรี ยนการสอนออนไลน์
3) เข้ารับการสอนเสริ ม ณ ศูนย์บริ การการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริ ม
ประจํา ศู น ย์ต่ า งๆ ทั่ว ประเทศ หรื อรั บ การสอนเสริ มทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม/การสอนเสริ มผ่านเครื อข่าย (e-tutorial)
4) ศึ กษาค้นคว้า เพิ่ มเติ มด้ว ยตนเองจากวัส ดุ การศึ กษาอื่ นๆ ณ มุ ม มสธ.
ห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร)
5) ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทําการทดลองในห้องปฏิบตั ิ การการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ศึ กษาค้นคว้าและทํางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในปี การศึ กษา 2551 มหาวิทยาลัย มี ตารางการออกอากาศรายการวิทยุ
โทรทัศน์แพร่ ภาพออกอากาศ 3 สถานี ได้แก่
1) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น.
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มสธ. / สว. 2.2-3 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 4
มสธ. / สทศ. 2.2-3 (2) ตารางการ
ออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ ปี
การศึกษา 2551
มสธ. / สทว. 2.2-3 (3) คู่มือนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี การการศึกษา 2551
มสธ. 2.2-3 (4) http://www.stou.ac.th

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารใช้ สื่ อและเทคโนโลยี ห รื อ 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรี ยนวังไกลกังวล
นวัต กรรมในการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม
ออกอากาศ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.10 – 20.00 น.
การเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร (ต่ อ)
ออกอากาศ วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 16.00 – 20.00 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเที ยม สามารถรับชมได้ทาง DLTV
8 (ช่อง 88 ) ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC
ช่อง 55
3) สถานี วิทยุโทรทัศน์เพื่ อการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ (ETV)
ออกอากาศทุกวัน เวลา 21.00 – 21.30 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเที ยม สามารถรับชมได้ทาง DLTV
8 (ช่อง 88 ) ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC
ช่อง 55
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารใช้ สื่ อและเทคโนโลยี ห รื อ
มหาวิทยาลัยได้ผลิตสื่ อคอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อเสริ มสําหรับนักศึกษาอีกชนิ ด
นวัต กรรมในการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม หนึ่ง เรี ยกว่าสื่ อ e-Learning แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
การเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร (ต่ อ)
1) รู ปแบบออนไลน์ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ชุด e-Learning ที่เปิ ดให้บริ การสําหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ (คือ
เป็ นนักศึ กษาภาคปกติ และ/หรื อ ผูเ้ รี ยนโครงการสัมฤทธิ บตั ร) จํานวน 84 ชุ ดวิชา
แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 23 ชุ ดวิชา ปริ ญญาโท จํานวน 53 ชุ ดวิชา และ
ปริ ญญาเอก จํานวน 8 ชุดวิชา
- ชุด e-Learning ที่เปิ ดให้บริ การสําหรับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป จํา นวน 1 ชุ ด วิ ช า ได้แ ก่ ชุ ด การใช้ภ าษาอังกฤษระดับต้น : ไวยกรณ์ โ ดย
นักศึกษาเข้ามาที่เว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิกที่แบรนเนอร์ STOU
e-Learning เลือกไอคอนชุ ดวิชาที่ เปิ ดให้บริ การเพื่อตรวจสอบรายชื่ อชุ ดวิชา ภาค
การศึกษาและระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษา
สามารถ Download วิธีการเข้าใช้ชุด e-Learning ได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
และศึ กษารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับการใช้ระบบ STOU e-Learning ได้จาก
ไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารใช้ สื่ อและเทคโนโลยี ห รื อ
2) รู ปแบบออฟไลน์ (offline) โดยศึกษาจากซี ดีรอม
นวัต กรรมในการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม
- ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (CAI) เปิ ดให้บริ การฟรี และจัด
การเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร (ต่ อ)
จํา หน่ า ย จํา นวน 2 ชุ ด วิช าดูร ายละเอี ย ดรายชื่ อชุ ด (CAI) ได้จากเว็บไซด์ข อง
มหาวิทยาลัย www.stou.ac.th โดยคลิกบริ การการศึกษา เลือกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึ กษาใช้ Internet โดย
เปิ ดกระดานสนทนาปั ญ หาในการเรี ย นสํา หรั บ นัก ศึ กษาสาขาวิ ช าต่ า งๆ โดยมี
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ อบกระดานสนทนาปัญหาในการเรี ยนของสาขาวิชา และ
ปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน คณาจารย์จึงต้องมีความรู ้ในการใช้ Internet
เพื่อตอบปั ญหานักศึ กษา เช่น กระดานสนทนาปั ญหาในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี
http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปั ญหาในการเรี ยน
ระดับปริ ญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 4 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และ
นักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 89.8 และคณาจารย์มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และนักศึกษา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 87.5
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี การจัดการเรี ยนการสอนที่ มีความ
มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที่ จะสนองตอบต่ อความต้องการของผูเ้ รี ยน
ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย ที่ จ ะ โดยมี โครงสร้ างหลักสู ตรที่ เปิ ดกว้างให้นกั ศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนวิชาเอกหรื อ
สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ โปรแกรมที่ เหมาะสมกับความต้องการได้หรื อสามารถเลือกเรี ยนชุ ดวิชาเลือกเสรี
ผูเ้ รี ยน
ข้ามสาขาวิชาได้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ปี การศึกษา 2551 มีหลักสู ตร
ที่ เปิ ดสอน จํานวน 79 หลักสู ตร จําแนกเป็ นระดับประกาศนี ยบัตร/ปริ ญญาตรี
จํานวน 55 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 หลักสู ตร และ
มีหลักสูตรที่มีการกําหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ จํานวน 63
หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 77 ชุดวิชา
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 3 พบว่า มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสํารวจหรื อการวิจยั
หรื อการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และนําข้อมูลที่ ได้มา
ปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ ให้เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้ โดยการลดสัดส่ วนการถ่ายทอดความรู ้ของคณาจารย์ และเพิ่ม
สัดส่ วนการปฏิ บตั ิ จริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนให้มากขึ้ น อยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 79.7 - 82.5
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มสธ. / สว. 2.2-4 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 3
มสธ. / สว. 2.2-4 (2) จํานวนหลักสูตร
ที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลจากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัด
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จัด ให้กบั นักศึกษาทุกหลักสูตรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี พ การจัดฝึ ก
ให้ ผู ้เ รี ยนและอิ ง พั ฒ นาการของ ปฏิบตั ิเสริ มทักษะและการทํากิจกรรมประจําชุ ดวิชารวมทั้งการประเมินผลจากการ
ผูเ้ รี ยนทุกหลักสูตร
แสดงออกของนักศึกษาเมื่อมาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เช่น การตอบคําถาม การมี
ส่ ว นร่ วมในการทํา งานกลุ่ ม และเพื่ อให้เ กิ ด การประเมิ นผลการเรี ย นการสอนที่
เที่ ยงตรง ก่ อนการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะมี การจัดกิ จกรรมและจัดกลุ่มนักศึ กษาที่
ส่ งเสริ มให้เกิ ด สภาพการเรี ยนรู ้ ที่อิงประสบการณ์ ศักยภาพและการพัฒนาของ
นักศึกษา
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยออกข้อสอบโดยใช้
เกณฑ์การประเมิ นแบบอิ งเกณฑ์แ ละอิ งกลุ่ ม โดยดํา เนิ นการออกข้อ สอบในรู ป
คณะกรรมการ ในภาคการศึกษา 1/2551 มีการออกข้อสอบใหม่ จํานวน 81 ชุดวิชา
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อ สอบ จํา นวน 118 ชุ ด วิ ช า และมี การจัด สอบทั้ง ในประเทศต่างประเทศ ในส่ วนของการจัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทัว่ ประเทศ
จํานวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จํานวน 38 สนามสอบจาก 30
ประเทศ และตัดสิ นผลการสอบในรู ปคณะกรรมการเช่นเดียวกัน
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 5 พบว่า มหาวิทยาลัยมี การส่ งเสริ มสนับสนุ นทําให้
คณาจารย์มีการสํารวจ หรื อการวิจยั หรื อการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน โดยเป็ นการประเมิน
เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ และการประเมิ น เพื่ อ ตัด สิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ค ํา นึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถนําผลที่ ได้มาปรั บเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 94.9
52

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.2-5 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 5
มสธ. / สทว. 2.2-5 (2) จํานวนการออก
ข้อสอบใหม่/ปรับปรุ งข้อสอบ ภาค
การศึกษา 1/2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
มีการประเมินการสอนเสริ มของอาจารย์สอนเสริ มทุกชุ ดวิชาที่ มีการสอน
ผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและ เสริ ม และนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนแจ้งให้สาขาวิชาทราบเพื่อนํา
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งการสอนเสริ ม ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2551 มี ก าร
ประเมินผลการสอนเสริ ม 7 สาขาวิชา พบว่า นักศึ กษามีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.40)
ในการจัดการเรี ยนการสอน มสธ.ทุกหลักสู ตรที่มีการเปิ ดสอนระดับปริ ญญา
ตรี และระดับบัณฑิ ตศึ กษา มีการกําหนดให้นักศึ กษาเข้ารั บการอบรมเข้มชุ ดวิชา
เสริ มประสบการณ์วิชาชีพ ในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และชุดวิชาอบรมเข้มเสริ ม
ประสบการณ์ ม หาบัณ ฑิ ต ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้งระดับปริ ญญาตรี
และบัณฑิตศึ กษา พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับวิทยากรประจํา
กลุ่มในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) และ
มี การประเมิ นความพึ งพอใจของนักศึ กษาต่ อคุ ณภาพของสิ่ งสนับนุ นการเรี ยนปี
การศึกษา 2552 อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.15)
มหาวิทยาลัยมี การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะทุกครั้ ง จากการ
ประเมินผลนักศึ กษาที่ เข้ารับการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะในภาคการศึ กษาที่ 2/2551
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.40)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.2-6 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 6 และผลการประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษา
มสธ. / สบศ. 2.2-6 (2) การประเมินการ
สอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษา
2/2551
มสธ. / สบศ. 2.2-6 (3) สรุ ปภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริ การจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ภาค
การศึกษา 2/2551
มสธ. / สว. 2.2-6 (4) สรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน ประจําปี
การศึกษา 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการ
มีการนําผลการประเมินชุดวิชา การประเมินกิจกรรมอบรมเข้ม และกิจกรรม
สอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มาใช้ในการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน ทั้งในรู ปแบบของ
ทุกหลักสูตร
การปรับเนื้อหาชุดวิชาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 7 พบว่า มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้คณาจารย์นาํ
ผลการประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการเรี ย นการสอนเพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 79.7

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.2-7 (1) รายงานวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 7

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์ กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม (สกอ. 2.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกที่ กํ า หนดให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ ในชุ มชนมา
ช่ ว ยในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร โดยกําหนดให้มี
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชน มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุ งทุกหลักสูตร โดยมี
ประกาศเรื่ อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดให้สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุ ง
หลักสูตร ซึ่ งต้องมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู ้ความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
จะพัฒนา / ปรับปรุ ง จํานวน 3 – 5 คน และอาจมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกซึ่ งมิใช่
บุคคลในคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตรมาร่ วมวิพากษ์หลักสูตรอีก
จํานวนไม่เกิน 5 คน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.3-1 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเรื่ อง
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนา /
ปรับปรุ งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
ศษ.2.3-1 (2) ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต
ศษ.2.3-1 (3) ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะที่ นํา ไปใช้
ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ และทักษะที่ นํา ในการปฏิบตั ิได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วม เช่น
ไปใช้ในการปฏิ บัติ ไ ด้จริ ง โดย
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชน
การผลิตชุดวิชา
มีส่วนร่ วมทุกหลักสูตร
- เชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมาเป็ นวิ ท ยากรในการผลิ ต รายการวิ ท ยุ
โทรทัศน์
- เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็ นวิทยากรในการบรรยายให้แก่นกั ศึกษา
ในการจัดกิจกรรมอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์วิชาชีพ
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ มีการจัดโครงการกิ จกรรมทางการศึ กษาทั้งที่ กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตร
ศึกษาทั้งที่กาํ หนดและไม่กาํ หนดใน โดยความร่ วมมือกับองค์กรหรื อหน่วยงานภายนอก เช่น
หลั ก สู ตรโดยความร่ วมมื อ กั บ - การศึกษาดูงานนอกสถานที่
องค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
- การจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
- การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่าง ๆ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
ศษ. 2.3-2 (1) ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิตชุดวิชา

ศษ. 2.3-3 (1) ตัวอย่างหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์ให้นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษา
เข้าเยี่ยมชม
ศษ.2.3-3 (2) ตัวอย่างตารางการสัมมนา
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต
ศษ.2.3-3 (3) ตัวอย่างโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อชุ ม ชนภายนอก
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุ นจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบัน โดยมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึ กษาเกี่ ยวกับกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ได้รับการสนับสนุ นจาก
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก และประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ./สว. 2.2-4(1) สรุ ปรายงานความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การ
จัดฝึ กปฏิบตั ิการเสริ มทักษะ ภาค 1/2552
(สํานักบริ การการศึกษา)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง มี ก ารประเมิ นผลและนํา ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คล
การมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ องค์ก ร และชุ ม ชนภายนอกในการพัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนของ
และชุ ม ชนภายนอกในการพัฒ นา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
หลัก สู ต รและการเรี ยนการสอน
- การประเมิ น ผลการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ มหาบัณ ฑิ ต
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรและการสอน (ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2552) ของสาขาวิชา
ศึ ก ษาศาสตร์ และสาขาวิ ช าฯได้นํา ผลการประเมิ น ดัง กล่ า วไปเสนอ
คณะกรรมการกลุ่ มผลิ ต และบริ หารชุ ด วิ ช า เพื่ อปรั บปรุ งการจัด กิ จกรรม
ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ศษ. 2.3-5(1) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ศษ.2.3-5(2) ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตศึกษาศาสตร์
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจานวนอาจารย์ ประจา (สกอ. 2.4 และ สมศ. 6.2)
มหาวิทยาลัยไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้น้ ี เพราะจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็ นตัวบ่งชี้ที่ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มสธ. เนื่องจาก
การจัดการเรี ยนการสอนของ มสธ. มีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “การสอนทางไกล” ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อต่าง ๆ มีสื่อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นเอกสารการสอนเป็ นสื่ อหลัก และ
สื่ ออื่น ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ วีซีดี สอนเสริ มผ่านดาวเทียมเป็ นสื่ อเสริ ม ที่สาํ คัญในการผลิตสื่ อการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนที่ใช้เป็ นสื่ อหลักจะประกอบด้วย
อาจารย์ผเู ้ ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็ นผูส้ อนผ่านสื่ อ ซึ่ งมีขอ้ ดีในแง่ที่วา่ นักศึกษาทุกคนจะได้รับมาตรฐานการสอนที่ไม่แตกต่างกัน และเนื่องจาก
มสธ. เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ด ไม่จาํ กัดรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจึงสูงกว่ามหาวิทยาลัยปิ ดทัว่ ไป ประมาณ 2.4 เท่า แต่ สกอ. กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้
เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยปิ ดและเปิ ด ดังนั้น ตัวบ่งชี้น้ ีจึงไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับบริ บทของ มสธ.
อนึ่ง ตัวบ่งชี้ น้ ีเป็ นตัวบ่งชี้ และเกณฑ์เดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ของ สมศ. และที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร สมศ. ครั้งที่ 8 / 2551 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติให้
มสธ. ไม่ตอ้ งรับการประเมินตัวบ่งชี้ดงั กล่าว และ สกอ. เห็นชอบให้งดเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ด้วยแล้ว ตามหนังสื อที่ ศธ 0506(3) / 4610 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจําที่มวี ุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา (สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3)
วิธีการคํานวณ
อาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิ ........... หรื อเทียบเท่า
X 100
อาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
หน่วย : ร้อยละ
ปี การศึกษา 2551
จํานวน
วุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารย์ ประจํา*
(คน)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
210
380
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
170
* นับจานวนอาจารย์ ประจาที่ ปฏิ บัติงานจริ ง รวมที่ ลาศึกษาต่ อ
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ร้ อยละต่ อ
อาจารย์ ประจํา
55.26
44.74

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
1-19
หรือ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
20-29 แต่
วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

2 คะแนน
1. วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง ร้อย
ละ 20-29 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ น้อย
กว่าร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า หรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

3 คะแนน
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า หรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อน้อย
กว่าร้อยละ 5

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ระดับ 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 3 คะแนน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
มสธ. 2.5(1)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจําที่ดาํ รงตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (สกอ. 2.6 และ สมศ. 6.4)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มีตาํ แหน่ง ...............................................
X 100
อาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
หน่วย : ร้อยละ
ปี การศึกษา 2551
ตําแหน่ ง

จํานวน
(คน)

จํานวน
อาจารย์ ประจํา*
(คน)

อาจารย์ (อ.)
66
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
65
380
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
246
ศาสตราจารย์ (ศ.)
3
* นับจานวนอาจารย์ ประจาที่ ปฏิ บัติงานจริ ง รวมที่ ลาศึกษาต่ อ

ร้ อยละ
ต่ ออาจารย์ ประจํา*
17.37
17.11
64.74
0.79
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ร้ อยละ
ผศ. รศ. และ ศ.
ต่ ออาจารย์ ประจํา*
ผศ.+รศ.+ศ. = 314 คน

ร้ อยละ
รศ. ขึน้ ไป
ต่ ออาจารย์ ประจํา*
รศ.+ศ. = 249 คน

(ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100
(อาจารย์ประจํา*)
= ร้อยละ 82.63

(รศ. + ศ.) X 100
(อาจารย์ประจํา*)
= ร้อยละ 65.53

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกัน อยูร่ ะหว่าง ร้อย
ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 - 39
ละ 40 - 59
หรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
40-59 แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่ง ระดับ รศ.
เท่ากับหรื อมากกว่า ร้อยละ 10
ขึ้นไปน้อยกว่า ร้อยละ 10
หรือ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 10

3 คะแนน
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่า หรื อ
เท่ากับร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ระดับ 2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 3 คะแนน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.6(1)
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร 16)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารกํา หนดจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการกําหนดจรรยาบรรณของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัย คณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ธรรมาธิ ราชไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามประกาศลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
พร้อมทั้งจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์เวียนแจ้งให้สาขาวิชาทราบและถือ
ปฏิ บตั ิ โดยให้สาขาวิชากํากับดูแลให้คณาจารย์ในสังกัดปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้มีคาํ สัง่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ 1690/2550
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการเป็ นประธาน
คณะกรรมการ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2552 ได้มีการประชุ มพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมเห็น
ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการยังมีความเหมาะสม
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 2.7-1 (1) คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / กจ. 2.7-1 (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ อง
จรรยาบรรณของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / กจ. 2.7-1 (3) คําสัง่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่
1690 / 2550 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี่ยวข้อง มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี่ ยวข้องได้ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยเวียน
ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
แจ้งมาตรฐานจรรยาบรรณที่ พึงมีในสถาบันอุ ดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. หนังสื อ
2. Intranet ของกองการเจ้าหน้าที่ http://eservice.stou.ac.th
3. มีการจัดทําแผนส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
ปี 2552 ซึ่ งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2552
วันที่ 30 มิถุนายน 2552
4. ได้นาํ องค์ประกอบการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์เป็ น
ส่ วนหนึ่งของการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นสาย ก ประจําปี งบประมาณ 2552

3. มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม มี การกํา กับดู แ ลการปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยมี ร ะบบการติ ด ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ทะเบี ยนและวัดผล และสํานักเทคโนโลยีการศึ กษาในฐานะที่
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ทําหน้าที่กาํ กับดูแลรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของคณาจารย์
ให้เ ป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
2 5 4 9 ซึ่ ง ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น คู่ มื อ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ข อ ง ค ณ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งประกาศฉบับนี้ยงั มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 2.7-2 (1) อ้างถึง มสธ. / กจ.
2.7-1(1)
มสธ. / กจ. 2.7-2 (2)
http://eservice.stou.ac.th
มสธ. / กจ. 2.7-2 (3) แผนส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประจําปี งบประมาณ 2552
มสธ. / กจ. 2.7-2 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2552
มสธ. / กจ. 2.7-3 (1) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. / กจ. 2.7-1(1)
มสธ. / กจ. 2.7-3 (2) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. / กจ. 2.7-1(2)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีระบบในการดําเนิ นการกับผูท้ ี่ ไม่ มีข้ นั ตอนการดําเนินงานเมื่อมีผปู ้ ระพฤติผิดตามจรรยาบรรณ ดังนี้
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. เมื่อมีการกระทําผิดให้คณะกรรมการประจําสาขาวิชา / ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้น
2. กรณี ที่มีมูลความผิดให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
3. กรณี ที่ผลการวินิจฉัยตามข้อ 2 พบว่ามีการกระทําผิดหรื อกระทําผิดวินยั ให้
นําเสนอต่ออธิ การบดี เพื่อพิจารณาโทษตามจรรยาบรรณ หรื อแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินยั
4. กองการเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตามคําสัง่ อธิ การบดี
5. กรณี ที่ผถู ้ กู ลงโทษไม่เห็นด้วยสามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน
โดยขั้นตอนทั้งหมดดังกล่ า วข้า งต้นปรากฏอยู่ในคู่ มือจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
5. มีการดําเนิ นการวางแผน ป้ องกัน มี ก ารกํา หนดมาตรการส่ ง เสริ มและป้ องกัน การกระทํา ผิ ด และแนวทางการ
หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด ดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ดังนี้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1. การส่ งเสริ มให้คณาจารย์ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีกิจกรรม ดังนี้
- ส่ ง เสริ ม ให้ค ณาจารย์มี ค วามยึ ด มัน่ ตามหลัก วิ ช าการ และเคารพความ
คิดเห็น ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ด้วยการอ้างอิงหรื อแจ้งให้ทราบถึง
ผลงานของผูอ้ ื่น
- ส่ งเสริ ม เชิดชู ยกย่องเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่นประจําปี
- ส่ ง เสริ มกิ จ กรรมการจัด อบรมการปฏิ บัติ ธ รรม เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
66

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 2.7-4 (1) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) หน้า 7

มสธ. / กจ. 2.7-5 (1) หนังสื อที่ ศธ.
0522.01(05) / 350 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2552 เรื่ อง การคัดเลือกข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจํา
ดีเด่น ประจําปี 2551
มสธ. / กจ. 2.7-5 (2) โครงการอบรม
ปฏิบตั ิธรรม พัฒนาคน พัฒนาจิต เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการดําเนิ นการวางแผน ป้ องกัน 2. แนวทางการดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีแนวทาง ดังนี้
- ผูร้ ้องจะต้องทําเป็ นหนังสื อ โดยระบุเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งใช้สิทธิ ยื่นตาม
หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด
คําร้อง พร้อมทั้งข้อเท็จจริ ง หรื อพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทํา
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ต่ อ)
ดังกล่าว โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่ นยื่นแทน
หรื อส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียน
- กรณี ป รากฏหลัก ฐานว่ า อาจารย์ค นใดมี พ ฤติ ก รรมฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
วิชาชี พ ให้ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา นําเสนอต่ อคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาพิจารณาเบื้องต้นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
- เมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นงานตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์พิจารณา
แล้วเห็นว่า ผูถ้ ูกร้องได้กระทําผิดตามจรรยาบรรณที่มีการกล่าวหาให้เสนอ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาลงโทษตามจรรยาบรรณ โดยกําหนดทางจรรยาบรรณ ไว้ 7
ระดับ คือ
1) การตักเตือน
2) การภาคทัณฑ์
3) การประณาม
4) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
5) การงดขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ภายในเวลาที่กาํ หนดตาม
ความเหมาะสม
6) การห้ามขอตําแหน่งทางวิชาการ ภายในเวลาที่กาํ หนดตามความ
เหมาะสม
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-

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการดําเนิ นการวางแผน ป้ องกัน
หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพ และความร้ายแรงของ
ความผิด
- อาจารย์ที่ไ ด้รับการลงโทษตามจรรยาบรรณหากเห็ นว่า ตนเองไม่ไ ด้รั บ
ความเป็ นธรรม สามารถยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่ ออธิ การบดี ภายใน 30 วัน ให้
อธิ การบดี เป็ นผูพ้ ิจารณาตามหลักฐานและข้อเท็จจริ งจากทั้ง 2 ฝ่ าย ทั้งนี้
อาจจะนําเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล สําหรับ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษาของมหาวิทยาลัย (กพอ. มสธ.)
เพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัย อุทธรณ์ ด้วยก็ได้
- กองการเจ้าหน้าที่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการประเมินผลการดําเนิ นการตาม
จรรยาบรรณเพื่อวิเคราะห์วางแผนแนวทางป้ องกันการกระทําความผิด โดย
นําเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป
โดยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นปรากฏอยูใ่ นคู่มือจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

4 ข้อแรก
ครบ 5 ข้อแรก

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้ อาจารย์ ประจําทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารกํา หนดแนวทางการพัฒ นา 1. มหาวิ ท ยาลัย ได้ม อบหมายให้ ฝ่ ายพัฒ นาและเผยแพร่ ง านวิ จัย จัด ฝึ กอบรม
อาจารย์ ด ้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
หลักสู ตร การทํ าวิจัยด้ านการศึ ก ษาทางไกล ให้แ ก่ อาจารย์แ ละบุ ค ลากรสาย
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
สนับสนุนวิชาการเพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ทาํ วิจยั ด้านการศึกษาทางไกลมาก
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ยิง่ ขึ้นโดยฝ่ ายฯ ได้จดั การฝึ กอบรม ดังนี้
1.1 หลักสูตรการทําวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล รุ่ นที่ 1 (บุคลากรสายวิชาการ) เมื่อ
วันที่ 23-24 ธ.ค.2552 ณ ห้องประชุ ม 5209 มีอาจารย์เข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน
39 คน
1.2 หลักสู ตรการสร้างเครื่ องมื อวิจยั เมื่อวันที่ 24-26 ก.พ.2553 ณ ห้องประชุ ม
1607 และห้องประชุม 148 มีอาจารย์เข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 14 คน
1.3 หลักสู ตรการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti เมื่อวันที่
23-24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุ ม 5209 และห้องคอมพิวเตอร์ 1 มีอาจารย์เข้ารับ
การฝึ กอบรม จํานวน 25 คน
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มสธ. / สวพ. 2.8-1 (1) สรุ ปผลการจัด
ฝึ กอบรม 3 หลักสูตร
มสธ. / สวพ. 2.8-1 (2) แผนการจัด
ฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นการวิจยั แก่บุคลากร
ปี 2552
มสธ. / สวพ. 2.8-1 (3) ใบเซ็นชื่อ
ลงทะเบียน 3 หลักสูตร

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารกํา หนดแนวทางการพัฒ นา 2. ศูนย์วิจยั การศึ กษาทางไกล ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้
อาจารย์ ด ้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน โดยได้จดั
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ฝึ กอบรมการเขี ยนบทความภาษาอังกฤษขั้นสู งครั้ งที่ 1 (Getting Published)
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน (ต่ อ)
ให้ กับ คณาจารย์ข องมหาวิ ท ยาลัย เมื่ อ วัน ที่ 22-24 ธั น วาคม 2552 โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ค ณาจารย์มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจหลัก การเขี ย นบทความ
ภาษาอังกฤษเพื่ อเผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ และเพื่อสนับสนุ นให้เกิ ด
การตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษในวารสารระดับนานาชาติ มีอาจารย์เข้ารับการ
ฝึ กอบรม จํานวน 14 คน
2. มี ก ลไกการบริ หารวิ ช าการที่ จ ะ 1. มี การจัด สรรงบประมาณเพื่ อการวิจัย ตามความต้องการของสาขาวิช าๆ ละ
กระตุ ้ น ให้ อ าจารย์ คิ ด ค้ น พั ฒ นา
200,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน
นวัต กรรมใหม่ ๆ ในด้า นการเรี ย น
และทุนอุดหนุ นการวิจยั ด้านวิชาการ ซึ่ งผลการดําเนิ นงานมีงานวิจยั จํานวน 9
การสอน
เรื่ อง
2. ศูนย์วิจยั การศึกษาทางไกล ได้กาํ หนดให้มีแผนงานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอนทางไกล และกําหนดไว้ในแผนหลักการวิจยั โดยในปี การศึ กษา 2552
ได้มี ก ารสนับ สนุ น ให้ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ทางไกล เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรี ยนการสอนทางไกล จํานวน 1
ชุดโครงการ คื อ ชุ ดโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบปฏิ สั ม พัน ธ์ ผ่ า นเครื อข่ า ยเว็ บ แคสต์ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช”
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มสธ. / สวพ. 2.8-1 (4) สรุ ปผลการจัด
ฝึ กอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
ขั้นสูงครั้งที่ 1 (Getting Published)

มสธ. / สวพ. 2.8-2 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่ อง โครงการวิจยั
ประจําปี 2552
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (2) แผนหลักการวิจยั
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ฉบับที่ 5 (2552-2556)
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (3) สัญญารับเงิน
อุดหนุนการวิจยั เลขที่ 23/2552,
24/2552 และ 25/2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มี ก ลไกการบริ หารวิ ช าการที่ จ ะ 3. ศูนย์วิจยั การศึ กษาทางไกล ได้กาํ หนดกลไกสนับสนุ นการวิจยั ด้านการศึ กษา
กระตุ ้ น ให้ อ าจารย์ คิ ด ค้ น พั ฒ นา
ทางไกลที่ เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยการจัดสรรทุ นอุดหนุ นการวิจยั
นวัต กรรมใหม่ ๆ ในด้า นการเรี ย น
ทางด้า นการศึ กษาทางไกล (ประเภทพัฒนาศักยภาพการวิจัย ด้า นการศึ กษา
การสอน (ต่ อ)
ทางไกล) เพื่อกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรี ยน
การสอนทางไกลและเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ได้มีโ อกาสเริ่ มต้นทําการวิจยั ด้าน
การศึกษาทางไกลตามกรอบการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีการให้บริ การเพื่อให้คาํ แนะนําปรึ กษาเกี่ยวกับงานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวน 1 ครั้ง (รองศาสตราจารย์
ศุภณี เรี ยบเลิศหิ รัญ : ผูร้ ับบริ การ)
5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริ การคลินิกวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล หลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ homepage สถาบันวิจยั และพัฒนา , ข่าวรายวัน, วาไรตี้, เสี ยง
ตามสาย, โปสเตอร์ และการเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ อง
ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (5) โครงการจัดตั้ง
คลินิกวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (6) ข้อมูลการ
ให้บริ การคลินิกวิจยั ด้านการศึกษา
ทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-2 (7) ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริ การคลินิกวิจยั
ด้านการศึกษาทางไกล

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี แ หล่ ง ทุ น สนับ สนุ น การวิ จัย เพื่ อ 1. มีทุนอุดหนุนการวิจยั ด้านการศึกษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
2552 จํานวน 5,138,000 ล้านบาท
นวัตกรรมทางการศึกษา

2. มีการจัดสรรทุนผ่านกองทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่องานบริ หารและ
วิชาการ โดยจัดสรรให้แก่คณาจารย์ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเรี ยน
การสอนทางไกล

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 2.8-3 (1) งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2552 หมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป รหัส410102 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม
ที่ 2 ประสานงานบริ หารโครงการวิจยั
ด้านการศึกษาทางไกลและให้บริ การ
งานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-3 (2) งบประมาณ
รายจ่ายเงินกองทุน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์เพื่องานบริ หารและวิชาการ
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (1) รายชื่อ
ผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอน

4. มี ผลงานวิจัยด้า นการเรี ยนการสอน 1. สถาบัน ฯ มี ผ ลงานวิ จัย ด้า นการเรี ย นการสอนที่ ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากรของ
และมี ก ารจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นและ
มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ และทําการเผยแพร่ ในช่วงปี การศึกษา 2552
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการ
จํานวน 22 เรื่ อง ตามหลักฐานที่แนบ
สอนและนวัต กรรมทางการศึ ก ษา 2. สถาบันฯ จัด ให้มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ พื่ อเผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย โดยจัด การ มสธ. / สวพ. 2.8-4 (2) สรุ ปผลการจัด
อย่างสมํ่าเสมอ
ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการและวิทยานิ พนธ์ ประจําปี 2552 ประชุมทางวิชาการฯ ประจําปี 2552
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (3) รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทางวิชาการประจําปี 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี ผลงานวิจัยด้า นการเรี ยนการสอน 3. ศูนย์วิจยั การศึกษาทางไกล มีผลงานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกลที่คณาจารย์และ
และมี ก ารจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและทําการเผยแพร่ ในช่ วงปี
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการ
การศึกษา 2552 จํานวน 5 เรื่ อง
สอนและนวัต กรรมทางการศึ ก ษา 4. ศูนย์วิจยั การศึกษาทางไกล จัดให้มีเวที แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
อย่างสมํ่าเสมอ (ต่ อ)
การศึกษาทางไกล โดยจัดให้มีการสัมมนาการศึกษาทางไกล ประจําปี 2552 ใน
วันที่ 24 สิ งหาคม 2552 ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 มสธ. มี ผเู ้ ข้าร่ วมการ
สัมมนาจํานวนทั้งสิ้ น 50 คน โดยมีการนําเสนอผลงานวิจยั 2 เรื่ อง ดังนี้
2.1 การพัฒนารู ปแบบการทํากิ จกรรมประจําชุ ด วิชาภาษาอังกฤษแบบ
ปฏิสมั พันธ์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2 การเรี ย นการสอนผ่า นระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ชุ ด วิช าเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ โดยใช้ T5 Model
5. ศูนย์วิจยั การศึ กษาทางไกล ได้ประสานงานร่ วมกับมหาวิทยาลัยเปิ ดประเทศ
มาเลเซี ยและฟิ ลิ ปปิ นส์ เพื่ อส่ งบทความวิจยั ทางด้านการศึ กษาทางไกลเพื่ อลง
ตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ Asian Journal of Open Distance Learning
(AJODL) จํานวน 3 บทความวิจยั
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (4) รายชื่อ
ผลงานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-4 (5) สรุ ปผลการ
จัดการสัมมนาการศึกษาทางไกล

มสธ./สวพ. 2.8-4 (6) รายชื่อบทความ
วิจยั ด้านการศึกษาทางไกล

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย ด้ า น 1. ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามจัดตั้ง “เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่ น” เมื่อวันที่
นวัต กรรมการเรี ยนการสอนทั้ ง
28 พ.ค.2552 กับสถาบันอุดมศึ กษาอีก 10 แห่ งแล้วนั้น เครื อข่ายได้จดั ให้มีการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประชุมร่ วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2552 ณ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั
การศึกษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งมาเลเซี ย ประเทศมาเลเซี ย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 2.8-5 (1) รายงานการ
ประชุม

มสธ. / สวพ. 2.8-5 (2) บันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือระหว่าง Open University
Malaysia และมหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช
มสธ. / สวพ. 2.8-5 (3) สัญญารับเงิน
อุดหนุนการวิจยั เลขที่ 17/2553
โครงการวิจยั เรื่ อง “แนวทางการ
ส่ งเสริ มการคงอยูข่ องนักศึกษา : กรณี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชและ
มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งมาเลเซี ย”

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.9 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. 2.9, สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิต ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็ จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

ร้อยละ 1 - 59

64
135

1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 59

ร้อยละ 60 - 79

X100 = ร้อยละ 47.41

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

1

ร้อยละ 80
ร้อยละ 47.41

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.9(1)
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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X 100

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.10 ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ รับเงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์ (สกอ. 2.10, สมศ. 1.3)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ่ มต้นเป็ นตามเกณฑ์ +
บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นสู งกว่าเกณฑ์หลังสําเร็ จการศึกษา
X 100
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็ จการศึกษา
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 75 - 99
ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรื อสูง
กว่าเกณฑ์ ก.พ.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
46
64

X100 = ร้อยละ 71.88

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ร้อยละ 1 - 74
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรื อสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

2 คะแนน
ร้อยละ 75 - 99
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรื อสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.
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3 คะแนน
ร้อยละ 100
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรื อสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 71.88

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

1

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.10(1) ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต (สกอ. 2.11, สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.42

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 1 - 2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 2.50 - 3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

คะแนนเฉลี่ย 3.50

ผลการดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย 4.42

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.11(1) ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
80

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12

ร้ อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์ เก่ าที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้ านสิ่ งแวดล้ อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5)

วิธีการคํานวณ
จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปัจจุบนั
จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 0.003 – 0.015

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
41
125,146
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X100 = ร้อยละ 0.033

X 100

ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน

ได้ รับรางวัล
ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ด้านวิชาการวิชาชีพ (รวม
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านกีฬาและสุ ขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อม
อื่น ๆ

รวม(คน)

ปี การศึกษา 2552
จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์ เก่ า 5 ปี ที่ผ่านมา
(คน)

ร้ อยละนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์ เก่ า 5 ปี ที่ผ่านมา
ที่ได้ รับรางวัล

125,146

0.033

32
6
2
1

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 0.003 – 0.015

ร้อยละ 0.016 – 0.029
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3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 0.030

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ร้อยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 0.033

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12(1) ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปี ที่ผ่านมา (สมศ 1.6)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
หน่วย : ชิ้นงาน
ปี การศึกษา 2552
จํานวนที่ได้ รับรางวัล
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
รวมทั้งสิ้น
ในรอบปี ที่ผ่านมา
วิทยานิพนธ์
1
1
1
งานวิชาการ
*นับเฉพาะจานวนวิทยานิพนธ์ หรื อจานวนชิ น้ งานวิชาการเท่ านั้น และสามารถนับซา้ จานวนครั้ งที่ ได้ รับรางวัล
หากผลงานนั้นได้ รับรางวัลหลายครั้ งในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
1 ชิ้นงาน
2 ชิ้นงาน
3 ชิ้นงาน
ผลการประเมิน
การบรรลุ
คะแนนการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
เป้ าหมาย
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
ค่าเป้ าหมาย
3 ชิ้นงาน
X
1
ผลการดําเนินงาน
1 ชิ้นงาน
*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.1(1) จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติภายในรอบปี ที่ ผา่ นมา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทที่ตพี มิ พ์ เผยแพร่ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ ปริญญาโททั้งหมด ( สมศ 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4)
วิธีการคํานวณ
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้นที่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่
จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้น
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

ร้อยละ 1 -24

29
523

1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 -24

ร้อยละ 25 -39

X100 = ร้อยละ 5.54

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 40

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ร้อยละ 40

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 5.54

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

1

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.2(1) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั้งหมด
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X 100

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.3 ร้ อยละของหลักสู ตรที่ได้ มาตรฐานต่ อหลักสู ตรทั้งหมด (สกอ. 2.1(6) และ, สมศ 6.1)
วิธีการคํานวณ
จํานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ
X 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนในปี การศึกษานั้น
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

ร้อยละ 1 -79

20
73

1 คะแนน
ร้อยละ 1 -79

2 คะแนน
ร้อยละ 80 -99

X100 = ร้อยละ 27.40

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
ร้อยละ 100

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 27.40

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

1

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.3(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ. 6.7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.35

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 1 - 2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 2.50 - 3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

คะแนนเฉลี่ย 3.50

ผลการดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย 4.35

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.4(1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.5 ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดที่ใช้ ในระบบห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์ สารสนเทศต่ อชุ ดวิชา (สมศ 6.9)

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ครั้งที่ 4 / 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีมติให้งดเว้นการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ น้ ี ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2552 เนื่องจาก เป็ นตัวบ่งชี้ที่ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.6 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ( สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร. 4.1.2(1))
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําตรงสาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา (ไม่รวมผูม้ ีงานทําอยูก่ ่อนเข้าศึกษาต่อ)
X 100
จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมดในปี การศึกษานั้นที่ได้งานทําทั้งหมด (ไม่รวมผูม้ ีงานทําอยูก่ ่อนเข้าศึกษาต่อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
55
มากกว่าหรื อเท่ากับ
X100 = ร้อยละ 85.94
ร้อยละ 80
64
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 1 - 59
ร้อยละ 60 - 79
ร้อยละ 80
ผลการประเมิน
การบรรลุ
คะแนนการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
เป้ าหมาย
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
ค่าเป้ าหมาย
ร้อยละ 80
3

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 85.94
*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.6(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.7 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ นําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ กบั หน้ าที่การงาน (ก.พ.ร. 4.1.2(2))
วิธีการคํานวณ
(X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5)
X 100
5n
โดยที่ X1 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับน้อยที่สุด
X2 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับน้อย
X3 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับปานกลาง
X4 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับมาก
X5 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับมากที่สุด
n หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามว่าได้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ต้ งั แต่ระดับน้อยที่สุดถึงมากที่สุด
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 60 - 79

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
25,031
X100 = ร้อยละ 75.91
32,975

90

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 57

ร้อยละ 60 – 79

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

2

ร้อยละ 80
ร้อยละ 75.91

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.7(1) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.8 คุณภาพของหลักสู ตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ (สมศ. 6.10)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกระบวนการกําหนดมาตรฐานของ 1. มีคณะกรรมการประจําสาขาวิชากําหนดเป้ าหมายการจัดการศึ กษา โดยได้รับ
องค์ ป ระกอบคณะกรรมการผลิ ต
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และนําไปบรรจุในแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของ
และบริ หารชุ ด วิ ช า เพื่ อ วางแผน
มหาวิทยาลัยในทุกปี รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นตามเป้ าหมาย
เตรี ย มการ ผลิ ต หรื อ จัด หาเนื้ อ หา
การจัดการศึกษาของสาขาวิชาในทุกปี
สาระ ทําการสอนและประเมิน
2. มีองค์ประกอบคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา โดยจัดทําเป็ นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอก
3. ประธานคณะกรรมการกลุ่ ม ผลิ ต / ปรั บ ปรุ งชุ ด วิ ช า เสนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุ งชุ ดวิชา ต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้ง
- ระดับปริ ญญาตรี เสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผลิต (ระดับปริ ญญาตรี )
- ระดับบัณฑิตศึ กษา คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
5. มีการจัดทําปฏิ ทินการผลิ ต / ปรั บปรุ งชุ ด วิชาเพื่ อแจ้งให้คณะกรรมการกลุ่ม
ผลิต / ปรับปรุ งชุดวิชา ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.8-1(1) เป้ าหมายการจัด
การศึกษาในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
2551
มสธ. 2.12.8-1(2) คําสัง่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดวิชา
มสธ. 2.12.8-1(3) ปฏิทินการผลิต /
ปรับปรุ งชุดวิชา

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกระบวนการกําหนดมาตรฐานของ 6. คณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุ งชุ ดวิชามีการประชุ มเพื่อพิจารณาร่ าง 1, 2
องค์ ป ระกอบคณะกรรมการผลิ ต
และ 3 ของทั้ง 15 หน่วย
และบริ หารชุ ด วิ ช า เพื่ อ วางแผน 7. เมื่ อหน่ ว ยใดของชุ ด วิ ช าดํา เนิ น การถึ งร่ า ง 3 บรรณาธิ ก ารชุ ด วิช าจะตรวจ
เตรี ย มการ ผลิ ต หรื อ จัด หาเนื้ อ หา
รู ป แบบและความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หาก่ อ น และนํา ส่ ง ให้ สํ า นัก พิ ม พ์เ พื่ อ
สาระ ทํา การสอนและประเมิ น
ดําเนินการในกระบวนการจัดพิมพ์ต่อไป
(ต่ อ)
8. สําหรับชุ ดวิชาที่ ผลิตแล้ว มีคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชาทําหน้าที่ บริ หารชุ ด
วิชาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
9. คณะกรรมการบริ หารชุ ด วิชา มี การประเมิ นการนํา ชุ ดวิ ชาไปใช้ และนํามา
ปรับปรุ งเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
2. มี ก ระบวนการให้ ค วามเห็ น ชอบ 1. มีคณะกรรมการประจําสาขาวิชาจัดทําเป้ าหมายการจัดการศึกษา โดยบรรจุใน
หลักสู ตรการสอนทางไกลจากสภา
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตร
สถาบัน
ปรับปรุ ง รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกปี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรของสาขาวิชา ซึ่ งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอก โดยสภาวิชาการ
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สว. 2.12.8-2 (1) แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เฉพาะเป้ าหมายการจัดการศึกษา)
มสธ. / สว. 2.12.8-2 (2) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

เกณฑ์ มาตรฐาน
รายการเอกสารอ้ างอิง
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ค วามชั ด เจนของการกํ า หนด 1. มี การกําหนดโครงสร้ างสื่ อหลัก และสื่ อเสริ มชนิ ดต่ าง ๆ ไว้ในแผน STOU มสธ. 2.12.8-3(1) แผน มสธ. 2543
โครงสร้างสื่ อการศึ กษาทางไกลทั้ง
PLAN 2000 ไว้ชดั เจน โดยแยกเป็ น 2 ระบบ
(STOU PLAN 2000) หน้า 9-11
สื่ อ หลัก และสื่ อ เสริ มในแต่ ล ะชุ ด
1) ชุดการสอนทางไกลอิงสื่ อสิ่ งพิมพ์
วิชา
- สื่ อหลัก หมายถึง สื่ อสิ่ งพิมพ์ เทป /ซี ดีเสี ยงประจําชุดวิชา ฯลฯ
- สื่ อเสริ ม หมายถึง รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์ เทป /
ซี ดีเสี ยงประกอบชุดวิชา เทป / ซี ดีภาพประกอบชุดวิชา ชุดการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ ปฏิสมั พันธ์ และการฝึ กปฏิบตั ิ
2) ชุดการสอนทางไกลอิงสื่ อคอมพิวเตอร์
- สื่ อหลัก หมายถึ ง คอมพิ วเตอร์ แบบ Offline (ผ่า น CD-Rom) และ
คอมพิวเตอร์แบบ Online (ผ่านเครื อข่าย Internet)
- สื่ อเสริ ม หมายถึ ง คอมพิ วเตอร์ แบบ Offline (ผ่าน CD-Rom) และ
คอมพิ ว เตอร์ แ บบ Online (ผ่ า นเครื อข่ า ย Internet) สื่ อ โสตทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์และการฝึ กปฏิบตั ิ
2. มีการกําหนดโครงสร้างสื่ อหลัก โดยกําหนดเนื้อหาออกเป็ น 15 หน่วยการเรี ยน
โดยจัดทําเป็ นประกาศไว้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริ หารชุดวิชามีการประชุมพิจารณากําหนดชื่ อ
หน่วยการสอน แผนการสอน แผนหน่วย / แผนตอน /สื่ อการสอนและกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบการผลิตเนื้อหาวิชาแต่ละหน่วยการสอน
4. คณะกรรมการผลิตชุดวิชา พิจารณากําหนดรายละเอียดของสื่ อเสริ ม
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ค วามชั ด เจนของการกํ า หนด 5. คณะกรรมการดําเนิ นการผลิตชุดวิชาให้เป็ นไปตามแผนการผลิตแต่ละชุดวิชา
โครงสร้างสื่ อการศึ กษาทางไกลทั้ง
ที่กาํ หนดทั้งในส่ วนของสื่ อหลักและสื่ อเสริ ม
สื่ อ หลัก และสื่ อ เสริ มในแต่ ล ะชุ ด 6. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริ หารชุดวิชาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการ
วิชา (ต่ อ)
แบ่งหน่วย แบ่งตอน
7. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริ หารชุดวิชาประชุมบูรณาการหน่วยการสอน
ชุดวิชา และตรวจสอบสื่ อเสริ ม
4. มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ 1. การกําหนดเป้ าหมายในการตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษาทั้งสื่ อหลักและสื่ อ
สื่ อการศึ ก ษาทั้ ง สื่ อหลัก และสื่ อ
เสริ ม
เสริ มตามโครงสร้างสื่ อการศึ กษาที่ 2. มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของสื่ อ หลัก โดยมี ก ลไก
มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพสื่ อการศึ กษาทําหน้าที่ ในการตรวจสอบ
ถ่ า ยทอดความรู ้ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษา
ความทันสมัยของเนื้ อหา การจัดทําเอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริ ม
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก
และจัดทํา Supplement การกําหนดกิ จกรรม (กรณี ที่มีการเก็บคะแนนในชุ ด
วิชานั้น)
3. มีการกําหนดเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของสื่ อเสริ ม โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- ประเมินด้ านเนือ้ หา ประกอบด้วย การประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ความถูกต้องของเนื้ อหา การนําเสนอเนื้ อหาให้เข้าใจง่าย การใช้ภาษาที่
ถูกต้อง การนําเสนอเนื้ อหามี ลาํ ดับขั้นที่ เหมาะสม ความสอดคล้องของ
ภาพกับเนื้อหา และการนําเสนอเนื้อหาตรงกับประเด็น
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. 2.12.8-4 (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพของสื่ อหลัก
มสธ. / สทศ. 2.12.8-4 (2) แบบฟอร์ม
การประเมินเนื้อหาสื่ อการศึกษา
http://ctestream03.stou.ac.th/
มสธ. 2.12.8-4 (3) แบบฟอร์มการตรวจ
พิจารณาสื่ อการศึกษา
มสธ. 2.12.8-4 (4) แผนในการ
ตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
สื่ อการศึ ก ษาทั้ ง สื่ อหลัก และสื่ อ
เสริ มตามโครงสร้างสื่ อการศึ กษาที่
มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ
ถ่ า ยทอดความรู ้ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก
(ต่ อ)

4.
5.
6.

7.
8.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- ประเมินด้ านเทคนิคการนําเสนอ ประกอบด้วย การประเมินในหัวข้อต่างๆ
ดังต่ อไปนี้ รายการนําเสนอตรงกับประเด็น วิธีการนําเสนอที่ เหมาะสม
การจัดฉาก ภาพประกอบกับคําบรรยาย ภาพสื่ อความหมายตรงกับเนื้ อหา
และคุ ณภาพด้านเทคนิ ค (ขนาดและรู ปแบบตัวหนังสื อ ที่ อ่านง่ าย เสี ย ง
บรรยายของวิทยากร / ผูด้ าํ เนิ นรายการที่ ชัดเจน เสี ยงประกอบดนตรี /
เสี ยง background / เสี ยงพิเศษที่ชดั เจน ภาพวิทยากรที่คมชัด ภาพประกอบ
ที่คมชัด)
สํานักเทคโนโลยีการศึ กษาแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุ ณภาพของสื่ อ
เสริ ม และคณะกรรมการวิจยั สื่ อการศึกษา
สํานักเทคโนโลยีการศึกษาจัดทําแผนการตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษา เพื่อ
ใช้ในการควบคุม ติดตาม ประเมินคุณภาพสื่ อเสริ มของชุดวิชาต่างๆ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพสื่ อการศึ กษา ตรวจสอบคุณภาพของสื่ อ
เสริ มผ่าน Web Site http://ctestream03.stou.ac.th/ และส่ งผลการตรวจสอบให้
นักเทคโนโลยีการศึกษาประจําชุดวิชา หน่วยบริ หารการผลิต เพื่อการปรับปรุ ง
และเผยแพร่ รายการ
ฝ่ ายจัดระบบและวิจยั สื่ อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพสื่ อ เสนอต่อสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
นําผลการประเมินจากข้อ 6 ไปใช้ในการวางแผนการผลิตสื่ อการศึกษาในภาค
การศึกษาต่อไป
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีกระบวนการจัดส่ งเอกสารชุ ดการ มีกระบวนการจัดส่ งเอกสารชุดการสอน/สื่ อการสอนของนักศึกษา โดยศูนย์บริ การ
สอน/สื่ อการสอนของนักศึกษา
การสอนทางไปรษณี ย ์ สํานักบริ การการศึกษาเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบการดําเนินงานการ
จัดสื่ อเอกสารการสอนและสื่ อการศึกษาถึงนักศึกษาตามระบบการจัดส่ ง
ซึ่ งมีรายละเอียดที่แสดงในหลักฐาน และในปี การศึกษา 2552 ศูนย์บริ การการสอน
ทางไปรษณี ยไ์ ด้ดาํ เนิ นการจัดส่ งเอกสารการสอนและสื่ อการศึกษาให้กบั นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 322,907 ชิ้น
- ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 300,922 ชิ้น
- ภาคการศึกษาพิเศษ/2552 จํานวน 15,884 ชิ้น
- ภาคการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 19,195 ชิ้น
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 2.12.8-5 (1) Web Site
สํานักบริ การการศึกษา/ศูนย์บริ การการ
สอนทางไปรษณี ย ์ คือ
http://www.stou.ac.th/Offices/
Oes/OesPage/p_folder/g_deliverly%20.html

ไปที่ ระบบการจัดส่ งเอกสารการสอน
มสธ./สบศ. 2.12.8-5(2) เอกสารข้อมูล
การจัดส่ งเอกสารการสอน
- ยอดรับเข้า-ส่ งออก (ข้อมูล-จัดส่ งฯ)
ภาคการศึกษา 1/2552
- ยอดรับเข้า-ส่ งออก (ข้อมูล-จัดส่ งฯ)
ภาคการศึกษา 2/2552
- ยอดรับเข้า-ส่ งออก (ข้อมูล-จัดส่ งฯ)
ภาคพิเศษ/2552
- ยอดรับเข้า-ส่ งออก (ข้อมูล-จัดส่ งฯ)
ภาคการศึกษา 1/2553

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีแผนแม่บททางวิชาการของระบบ 1. มีการกําหนดแผนแม่บททางวิชาการของระบบการศึ กษาทางไกลที่ เรี ยกว่า
การศึ กษาทางไกลที่ ได้ รั บ การ
STOU PLAN 2000 ไว้ชดั เจน ที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
2. มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายการศึ ก ษา 5 ปี ในระยะยาวไว้ใ นแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 / 2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 และครั้งที่ 1 / 2552
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
3. มีการแปลง STOU PLAN 2000 และเป้ าหมายการศึกษา 5 ปี ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในรู ปของแผนปฏิบตั ิการประจําปี ต่อไป

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.8-6(1) อ้างถึง มสธ. 7.1-3(1)
มสธ. / กผ. 2.12.8-6(2) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
หน้า 3-5 ถึง 3-16
มสธ. 2.12.8-6(3) แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2552
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OPR/Planning/pl_2/budget2552/
indexframe/stou_52v2.html

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ไม่ครบ 4 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินงาน
4 – 5 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
98

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.9 คุณภาพการถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั นักศึกษา (สมศ. 6.11 และ ก.พ.ร. 3.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. มี ก ระบวนการถ่ า ยทอดหรื อส่ ง มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีกระบวนการถ่ายทอดและส่ งความรู ้ให้นกั ศึ กษาตามแผน มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (1) Web Site
ความรู ้ ใ ห้นัก ศึ ก ษาตามแผน ผ่ า น ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์ สํานัก
ช่องทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.1 ผ่านช่องทางเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
บริ การการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/
OesPage/p_folder/index.html ไปที่
- ระบบการจัดส่ งเอกสารการสอน
- ชุดวิชาที่ผลิตใหม่
- ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดส่ งเอกสาร
การสอน
1.2 ผ่านช่ องทางสื่ ออิ เลคทรอนิ กส์ ซึ่ งได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ วีดี มสธ. / สทศ. 2.12.9-1 (2) Web Site
ทัศน์/VCD/DVD แถบเสี ยง รวมทั้งผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/
ไปที่
- ตารางออกอากาศรายการ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา ประจําปี 2553
- สื่ อการศึกษาผ่านอินเทอร์ เน็ต
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ระบวนการถ่ า ยทอดหรื อส่ ง 1.3 ผ่านช่องทางการสอนเสริ มรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ สอนเสริ มแบบเผชิ ญหน้า การ
ความรู ้ ใ ห้นัก ศึ ก ษาตามแผน ผ่ า น
สอนเสริ มผ่านอินเตอร์เน็ต การสอนเสริ มแบบเข้ม
ช่ อ งทางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
(ต่ อ)

1.4 ผ่านช่องทางการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (3) Web Site
ศู น ย์บ ริ การการศึ ก ษาประจํา ภู มิ ภ าค
สํานักบริ การการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes
/OesPage/l_center/index.html
ไปที่ - ขั้ น ตอนการเข้ า รั บ การสอน
เสริ ม
ตารางการสอนเสริ มแบบเข้ม
ภาคการศึกษา 2/2552
ต ารา งกา รส อนเ สริ มผ่ า น
Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2552
มสธ. / สว. 2.12.9-1 (4) Web Site ฝ่ าย
ประสบการณ์วิชาชีพ สํานักวิชาการ
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/
OaaOldPage/Professional/
Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/
Dept/Dept05/index.htm ไปที่
- แนวปฏิ บตั ิและบริ การต่าง ๆ เกี่ ยวกับ
การเข้ า รั บ การอ บรมเข้ ม ชุ ดวิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ
- ภาพรวมของการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

1.5 ผ่านช่องทางการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.12.9-1 (5) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนิ นงานจัดอบรมเข้ม
ชุดวิชา
มสธ. / สว. 2.12.9-1 (6) ตารางการจัด
อบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552
มสธ. / สบศ. 2.12.9-1 (7) Web Site
ศูนย์บริ การการศึกษาประจําภูมิภาค
สํานักบริ การการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/
OesPage/l_center/index.html ไปที่
- ตารางการจัดฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะชุ ด
วิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีกระบวนการอบรมด้านการผลิต
สื่ อหลักและสื่ อเสริ ม ของคณาจารย์
และบุคลากร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
มีการจัดอบรมด้านการผลิตสื่ อหลักและสื่ อเสริ มของคณาจารย์และบุคลากร โดย
2.1 สํานักเทคโนโลยีการศึ กษาได้จดั อบรมและประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวกับการ มสธ. / สทศ. 2.12.9-2 (1) เอกสารสรุ ป
ผลิต ดังนี้
ข้อมูลการฝึ กอบรมการผลิตสื่ อให้กบั
1) การสอนผ่านระบบ STOU e-Learning (ATutor)
อาจารย์
2) การสอนผ่านระบบ STOU e-Learing บน D4L+P
3) Communication Tool on the Internet for Distance Learning
4) Content Management Tool (Electronics Instructional Media)
5) การสอนผ่านระบบ STOU e-Learning (ATutor)
6) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(Instructional Design)
7) e-Book Production
8) การผลิตบทเรี ยน e-Learning อย่างง่าย
9) การสอนผ่านระบบ STOU e-Learning บน D4L+P
10) Communication Tools on the Internet for Distance Learning
11) การสอนผ่านระบบ STOU e-Learning บน D4L+P
12) Interactive teaching via Internet/satellite
13) การออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นการสอนผ่า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
14) ประชุมพัฒนาระบบ STOU e-Learning ของมหาวิทยาลัย
15) การผลิตบทเรี ยนด้วยโปรแกรม Captivate
16) การผลิตบทเรี ยน e-Learning อย่างง่าย
17) การพัฒนาระบบ Learning Object
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
2. มี กระบวนการอบรมด้า นการผลิ ต 2.2 สํานักวิชาการได้จดั อบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู ้และเพิ่มทักษะแก่
สื่ อหลักและสื่ อเสริ ม ของคณาจารย์ คณาจารย์ โดย
และบุคลากร (ต่อ)
2.2.1 มีการดําเนินงานพัฒนาคณาจารย์ ปี งบประมาณ 2552 ดังนี้
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (2) เอกสารสรุ ป
รายงานผลการดําเนินงานของการพัฒนา
คณาจารย์ ปี งบประมาณ 2552 ช่วง ต.ค.
51 – ก.ย. 52
1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริ ญญาตรี
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (3) เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิต
สื่ อสิ่ งพิมพ์ ชุดวิชาระดับปริ ญญาตรี
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตและบริ หาร ชุดวิชาระดับ
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (4) เอกสารการ
บัณฑิตศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตและ
บริ หาร ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเป็ นบรรณาธิ การชุดวิชา
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (5) เอกสารการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ป็ น
บรรณาธิ การชุดวิชา
4) การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเทคนิ ควิธีการสอนระดับอุดมศึ กษา หลักสู ตร มสธ. / สว. 2.12.9-2 (6) เอกสารการ
วิทยากรสอนเสริ มผ่านอินเตอร์เน็ต
อบรมเชิ งปฏิบตั ิการเทคนิ ควิธีการสอน
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยากรสอน
เสริ มผ่านอินเตอร์เน็ต
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
2. มี กระบวนการอบรมด้า นการผลิ ต
5) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การผลิตสื่ อ Multimedia เพื่อการเรี ยนการสอน มสธ. / สว. 2.12.9-2 (7) เอกสารการ
สื่ อหลักและสื่ อเสริ ม ของคณาจารย์ และการบริ การทางวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การผลิตสื่ อ
และบุคลากร (ต่อ)
Multimedia เพื่อการเรี ยนการสอนและ
การบริ การทางวิชาการ
6) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง Design for Learning Portfolios (D4L+P) มสธ. / สว. 2.12.9-2 (8) เอกสารการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง Design for
Learning Portfolios (D4L+P)
7) การสัมมนาทางวิชาการสําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มสธ. / สว. 2.12.9-2 (9) เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการสําหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
8) การอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนสําหรับบุคลากร (อบรมทุกวันอังคาร) มสธ. / สว. 2.12.9-2 (10) เอกสารการ
จํานวน 3 หลักสูตร
อบรมทั ก ษะการใช้ ภ าษาจี น สํ า หรั บ
บุคลากร
9) การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรั บบุ คลากร จํานวน 8 มสธ. / สว. 2.12.9-2 (11) เอกสารการ
หลักสูตร
อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากร จํานวน 8 หลักสูตร
2.2.2 มีการดําเนินงานพัฒนาคณาจารย์ ปี งบประมาณ 2553 ดังนี้
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (12) เอกสารสรุ ป
รายงานผลการดําเนินงานของการพัฒนา
คณาจารย์ ปี งบประมาณ 2553 ช่วง ต.ค.
52 – มี.ค. 53
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1) การอบรมการวิเคราะห์สถิติข้ นั สู งเพื่อเตรี ยมความพร้อมของคณาจารย์ มสธ. / สว. 2.12.9-2 (13) เอกสารการ
สําหรับการสอนปริ ญญาเอก
อบรมการวิเคราะห์สถิติข้ นั สูงเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมของคณาจารย์สาํ หรับการ
สอนปริ ญญาเอก
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริ ญญาตรี มสธ. / สว. 2.12.9-2 (14) เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริ ญญาตรี
3) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารการผลิ ต และการบริ หารชุ ด วิ ช าระดับ มสธ. / สว. 2.12.9-2 (15) เอกสารการ
บัณฑิตศึกษา
ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การการผลิ ตและการ
บริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
4) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเป็ นบรรณาธิ การชุดวิชา
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (16) เอกสารการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ป็ น
บรรณาธิ การชุดวิชา
5) การอบรมทักษะการใช้ภาษาจีน
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (17) เอกสารการ
อบรมทักษะการใช้ภาษาจีน
6) การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มสธ. / สว. 2.12.9-2 (18) เอกสารการ
อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
3. มี ก ระบวนการสอนเสริ มแบบ มีกระบวนการสอนเสริ มแบบเผชิญหน้าและการสอนเสริ มผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เผชิ ญ หน้า หรื อการสอนเสริ มผ่า น 3.1 การสอนเสริ มแบบเผชิญหน้า ได้แก่ การสอนเสริ มประจําภาคการศึกษา สอน มสธ./สบศ. 2.12.9-3(1) ตารางการสอน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เสริ มแบบเข้ม สอนเสริ มโดยการนัดหมาย สอนเสริ มในเรื อนจํา
เสริ มประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552
3.2 การสอนเสริ มผ่านอิเล็กทรอนิกส์ คือ การสอนเสริ มผ่านอินเตอร์เน็ท
มสธ./สบศ. 2.12.9-3(2) ตารางการสอน
เสริ มผ่านอินเตอร์เน็ท
4. มี ก ารกระจายของศู น ย์ บ ริ การ มีการกระจายศูนย์บริ การการศึกษาในระดับภูมิภาค
มสธ./สบศ. 2.12.9-4(1) รายชื่ อ
การศึกษาในระดับภูมิภาค
โดยศูนย์ดงั กล่าวเป็ นศูนย์สําหรับการจัดบริ การการศึ กษา การสอนเสริ ม และฝึ ก ศูนย์บริ การการศึกษาประจําภูมิภาค
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา
มสธ. / สบศ. 2.12.9-4 (2) รายชื่อ
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ.
5. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการ 5.1 มีคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้นโยบาย มสธ. / สว. 2.12.9-5 (1) อ้างถึงเอกสาร
จัดประสบการณ์วิชาชี พ สําหรับชุ ด
และแนวทางการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
หมายเลข มสธ./สว. 2.12.9-1(5)
วิชาที่ตอ้ งฝึ กประสบการณ์
5.2 มีการประชุมร่ วมกับสาขาวิชา เพื่อกําหนดแผนการจัดอบรมในทุกภาคการศึกษา มสธ. / สว. 2.12.9-5 (2) แผนการจัด
อบรมประจําภาคการศึกษา
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการ 5.3 แจ้งกําหนดการเข้าอบรมให้นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ
จัดประสบการณ์วิชาชี พ สําหรับชุ ด
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 – 45 วัน ทําให้นกั ศึกษาสามารถเข้าอบรมได้ไม่ต่ าํ
วิชาที่ตอ้ งฝึ กประสบการณ์ (ต่อ)
กว่าร้อยละ 90 และในกรณี ที่นกั ศึ กษาไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามที่ กาํ หนดให้
ในครั้งแรก สามารถเลื่อนช่ วงการอบรมให้นกั ศึ กษาตามความจําเป็ น ยกเว้นใน
บางชุ ดวิชาที่ การจัดอบรมเพียงครั้งเดี ยวในแต่ละภาคการศึกษา อันเนื่ องมาจากมี
นักศึกษาเรี ยนน้อย

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (3) หนังสื อแจ้ง
กําหนดการเข้าอบรมให้นกั ศึกษา
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (4) หนังสื อเลื่อน
ช่วงการอบรม
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (5) รายงานผล
จํานวนนักศึกษาที่เข้าอบรมประจําปี
การศึกษา 2552
5.4 เพิ่ มช่ องทางการให้บริ การแก่ นักศึ กษาในระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อให้นักศึ กษา มสธ. / สว. 2.12.9-5 (6) Web Site ฝ่ าย
สามารถทราบกําหนดการเข้าอบรมได้ล่วงหน้า
ประสบการณ์วิชาชีพ สํานักวิชาการ
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/
OaaOldPage/Professional/
Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/
Dept/Dept05/TrainingSchedule/
Search_train.asp
ไปที่
- ตรวจสอบกําหนดวันอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการ 5.5 มีแผนการใช้กิจกรรมทุ กสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นให้นักศึ กษานําความรู ้ที่ได้ศึกษามา
จัดประสบการณ์วิชาชี พ สําหรับชุ ด
และสอบผ่านมาแล้วมาประยุกต์ใช้ระหว่างการอบรม ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมกลาง
วิชาที่ตอ้ งฝึ กประสบการณ์ (ต่อ)
และกิ จกรรมกลางวิชาชี พ มี การประเมิ นผลการจัดอบรมทางด้านผูส้ อนและด้าน
กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมกลาง) ที่ผสู ้ อนได้มอบหมายให้นกั ศึกษาทําในระหว่างการ
อบรม
5.6 มีผลการประเมินกิ จกรรมกลางด้านการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในปี การศึ กษา
2552 มีค่าเฉลี่ย = 4.16 อยู่ในระดับดี มาก โดยมีค่าคะแนนในการประเมิน ดังนี้ ตํ่า
กว่า 1.50 = น้อยที่สุด, 1.50 – 2.49 = น้อย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง, 3.50 – 4.49 =มาก,
และ 4.50 –ขึ้นไป = มากที่สุด
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (7) แผนการใช้
กิจกรรมกลาง และกิจกรรมวิชาชีพ

มสธ. / สว. 2.12.9-5 (8) ตัวอย่าง
กิจกรรมกลาง
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (9) สรุ ปผลการ
ประเมินกิจกรรมกลาง
มสธ. / สว. 2.12.9-5 (10) แบบประเมิน
กิจกรรมกลาง

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ 6.1 มี การประเมิ นความคิ ดเห็ นของนั กศึ กษาเกี่ ย วกับกิ จกรรมอบรมเข้มชุ ด วิ ช า
นักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรี ยน
ประสบการณ์วิชาชีพ คือ ประเมินกิจกรรมกลาง
การสอน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ เข้ารับการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะ และ
การสอนเสริ มในภาคการศึ กษาที่ 1/2552 และ 2/2552 ซึ่ งได้จดั เก็บข้อมูลระหว่าง
การจัดกิจกรรมและกําลังจะได้ดาํ เนินการแปรผลการประเมินต่อไป

7. มี ก ารนํา ผลประเมิ น จากข้อ 6 ไป
มีการนําผลการประเมินชุดวิชา การประเมินกิจกรรมอบรมเข้ม และกิจกรรม
ปรับปรุ ง / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มาใช้ในการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน ทั้งในรู ปแบบของ
การปรับเนื้อหาชุดวิชาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 7 พบว่า มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้คณาจารย์นาํ
ผลการประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 79.7
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สว. 2.12.9-6 (1) อ้างถึงเอกสาร
2.12.9-5(9) สรุ ปผลการประเมิ น
กิจกรรมกลาง
มสธ. / สว. 2.12.9-6 (2) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. / สว. 2.12.9-5(10)
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6 (3) สรุ ปผลการ
ประเมินภาพรวมความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ
เสริ มทักษะ
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6 (4) รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (การ
สอนเสริ มแบบเข้ม)
มสธ. 2.12.9-7 (1) อ้างถึงเอกสาร มสธ. /
สว. 2.2-7(1) รายงานวิจยั เรื่ อง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 17
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญประจําปี งบประมาณ 2552
ประเด็นที่ 7

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ไม่ครบ 4 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินงาน
4 – 5 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.10 คุณภาพของการวัดและประเมินผล (สมศ. 6.12 และ ก.พ.ร. 3.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารกํ า หนดกรอบคุ ณวุ ฒิ ของ มีการกําหนดกรอบคุณวุฒิของกรรมการในการออกข้อสอบ โดยสาขาวิชากําหนดผู ้
กรรมการในการออกข้อสอบ
ออกข้อสอบแต่ละหน่ วยซึ่ งมีคุณวุฒิตรงกับเนื้ อหาและมีความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหา
และจัด ส่ งรายชื่ อกรรมการออกข้อสอบให้สํา นักทะเบี ย นและวัด ผลเพื่ อ แต่ งตั้ง
กรรมการออกข้อสอบเสนอสภาวิชาการอนุ มตั ิ ต่อไป ในการออกข้อสอบไล่ภาค
การศึ กษาที่ 1/2552 สอบซ่ อมภาคการศึ กษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึ กษาที่
2/2552

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.10-1 (1) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบเสนอสภา
วิชาการอนุมตั ิ (เอกสารเป็ นความลับ)
มสธ. 2.12.10-1 (2) มติสภาวิชาการครั้ง
ประชุมที่มีการอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
กรรมการออกข้อสอบ

2. มี กระบวนการวางแผนการจัด ศู น ย์ มีกระบวนการบริ หารการจัดศูนย์สอบ โดยมีการวางแผนการจัดสอบ การประชุ ม
สอบ
คณะกรรมการอํา นวยการสอบ การจั ด ปฐมนิ เ ทศผู ้ป ระสานงานสอบของ
มหาวิทยาลัย การจัดปฐมนิ เทศกรรมการคุมสอบของสนามสอบทัว่ ประเทศและมี
การจัดทําแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบ และมีการดําเนิ นการสอบ

มสธ. 2.12.10-2 (1) แผนปฏิบตั ิงานการ
จัดสอบ
มสธ. 2.12.10-2 (2) กําหนดการ
ปฏิบตั ิงานสอบ
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2552 สอบ
ซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2552

3. มี เ กณฑ์ก ารกํา หนดคุ ณ สมบัติ ข อง มีเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์คุมสอบ ทั้งเจ้าหน้าที่หลักและเจ้าหน้าที่
อาจารย์ผูค้ ุ มสอบทั้งเจ้า หน้า ที่ หลัก ผูช้ ่ วย โดยมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งบุคลากรดําเนิ นการสอบของสนามสอบในการ
และเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วย
สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2552 สอบซ่ อมภาคการศึกษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาที่ 2/2552
4. มีการประเมินอัตราการทุจริ ตในการ
สอบ

มี ก ารประเมิ น อัต ราการทุ จ ริ ต ในการสอบ ของการจัด สอบในการสอบไล่ ภ าค
การศึ กษาที่ 1/2552 สอบซ่ อมภาคการศึ กษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาคการศึ กษาที่
2/2552
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.10-2 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสอบ
มสธ. 2.12.10-2 (4) รายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดสอบ
มสธ. 2.12.10-2 (5) คําสัง่ แต่งตั้งผู ้
ประสานงานการสอบ
มสธ. 2.12.10-2 (6) บันทึกขอเชิญเข้า
รับฟังการปฐมนิเทศการสอบ
มสธ. 2.12.10-2 (7) แนวทางการ
ปฐมนิเทศการสอบ
มสธ. 2.12.10-3 (1) เกณฑ์การกําหนด
คุณสมบัติของอาจารย์คุมสอบ ทั้ง
เจ้าหน้าที่หลักและเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วย
มสธ. 2.12.10-3 (2) คําสัง่ แต่งตั้ง
บุคลากรดําเนินการสอบของสนามสอบ
มสธ. 2.12.10-4 (1) ผลการประเมิน
อัตราการทุจริ ตในการสอบ

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการรายงานผลการดําเนิ นงานด้าน มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในทุกชุดวิชาที่มีการสอบ โดย
การวัด และประเมิ น ผลในทุ ก ชุ ด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบ มีคณะกรรมการตัดสิ นผลสอบ มีการจัดทํา
รายวิชาที่มีการสอบ
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบให้กบั คณะกรรมการตัดสิ นผลสอบ กําหนดแผนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจข้อสอบ การดําเนินการประมวลผลสอบ และการแจ้งผลการสอบ ในการ
สอบไล่ภาคการศึ กษาที่ 1/2552 สอบซ่ อมภาคการศึ กษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาที่ 2/2552
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.10-5 (1) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ (เอกสาร
ลับ)
มสธ. 2.12.10-5 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการตัดสิ นผลการสอบ
มสธ. 2.12.10-5 (3) แผนปฏิบตั ิงานการ
ประมวลผลการสอบ
มสธ. 2.12.10-5 (4) ใบแจ้งผลการสอบ
มสธ. 2.12.10-5 (5) ผลการวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบเพื่อประกอบการตัดสิ น
ผลสอบ

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มี ก ารนํ า ผลในข้ อ 5 มาพิ จ ารณา มีการนําผลในข้อ 5 มาพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการวัดและประเมินผล ดังนี้
ป รั บ ป รุ ง กร ะ บ ว น กา ร วั ด แ ล ะ 1. มีการปรั บปรุ งวิธีการวัดและประเมินผล เพื่ อการจัดสอบตามความพร้อมของ
ประเมินผล
นักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (walk in exam)
2. การนํา ระบบ e-Learning มาใช้ใ นการประเมิ น ความสามารถพื้ น ฐานของ
นักศึกษาทางด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ และความคิดวิเคราะห์
3. มี ผ ลการวิเ คราะห์ ขอ้ สอบในการสอบแต่ ละครั้ ง และมี การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพ
ข้อสอบตามผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4. มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพข้อ สอบสํ า หรั บ อาจารย์
สาขาวิชา
5. มีการจัดสัมมนาอาจารย์ประจําสํานักทะเบียนและวัดผลเกี่ยวกับการรายงานผล
การวิเคราะห์ขอ้ สอบต่อคณะกรรมการตัดสิ นผลสอบและต่อสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 2.12.10-6 (1) การจัดสอบตาม
ความพร้อมของนักศึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์
มสธ. 2.12.10-6 (2) การทดสอบ
ความสามารถ พื้นฐานของนักศึกษาผ่าน
เว็บไซต์
มสธ. 2.12.10-6 (3) รายงานผลการ
วิเคราะห์ ข้อสอบ
มสธ. 2.12.10-6 (4) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบ
มสธ. 2.12.10-6 (5) การจัดสัมมนา
อาจารย์ประจําสํานักฯ

7. มีการประเมินคุณภาพของข้อสอบใน มี การประเมิ นคุ ณภาพของข้อสอบในคลังข้อสอบ (ค่ าความยาก และค่ าอํานาจ
คลัง ข้อ สอบ เพื่ อ คัด เลื อ กข้อ สอบ จําแนก) ของข้อสอบทุกชุ ดวิชาในคลังข้อสอบเพื่อสุ่ มข้อสอบนํามาใช้ในการสอบ
สําหรับใช้ในการสอบ
ไล่ภาคการศึ กษาที่ 1/2552 สอบซ่ อมภาคการศึ กษาที่ 1/2552 และสอบไล่ภาค
การศึกษาที่ 2/2552

มสธ. 2.12.10-7 (1) รายชื่อชุดวิชาที่
นําเข้าคลังข้อสอบ
มสธ. 2.12.10-7 (2) เกณฑ์การสุ่ ม
ข้อสอบในคลังข้อสอบ
มสธ. 2.12.10-7 (3) รายงานการประเมิน
คุณภาพ(ค่าความยาก และค่าอํานาจ
จําแนก) ของข้อสอบในคลังข้อสอบ
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ไม่ครบ 4 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินงาน
4 – 5 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า (สกอ. 3.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
นักศึกษาปี ที่ 1

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาปี ที่ 1 ดังนี้
1. สํานักบริ การการศึ กษาได้จดั ปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึ กษา
2552 โดยกําหนดจัดปฐมนิ เทศสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนาในภูมิภาคเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 และสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนาในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 และในการดําเนิ นการดังกล่าว
ได้มีการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาในการปฐมนิ เทศ ซึ่ ง
ในแบบสํารวจที่ ให้นักศึ กษาตอบได้สํารวจความต้องการการบริ การของ
นักศึกษาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านอื่น ๆ นอกจากวิชาการ
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร
- ทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
- ทุนการศึกษา มสธ.
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องสมุด
- บริ การจัดหางาน
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มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1) แบบประเมินผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี
การศึกษา 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
นักศึกษาปี ที่ 1 (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- บริ การพัฒนาวิชาชีพ
- อื่น ๆ ซึ่ งให้นกั ศึกษาระบุ
ซึ่ งจากการสรุ ปผลจากแบบสํารวจพบว่านักศึกษามีความต้องการในบริ การ
ต่าง ๆ มากตามลําดับ คือ
 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการร้อยละ 74.3
 แหล่งข้อมูลข่าวสารร้อยละ 63.4
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 35.9
 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านอื่น ๆ นอกจากวิชาการร้อยละ 35.2
 ห้องสมุดร้อยละ 25.8
 บริ การพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 23.1
 บริ การจัดหางานร้อยละ 20.2
 ทุนการศึกษา มสธ. ร้อยะ 16.6
 ทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาร้อยละ 11.4
 อื่น ๆ ร้อยละ 5.4
2. สํานักทะเบี ยนและวัดผลซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ รับผิดชอบการให้บริ การด้าน
ทะเบี ยนนักศึ กษาได้มีการสํารวจความพึ งพอใจของนักศึ กษาที่ รับบริ การ
งานทะเบี ย นนัก ศึ ก ษาและการให้บ ริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ ที่ จ ะได้นํา
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ งการให้บริ การ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่รับบริ การจํานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การด้านทะเบียน
นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทาํ การ มสธ.
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มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2) สรุ ปผลการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริ ญญาตรี ) ปี
การศึกษา 2552

มสธ. / สทว. 3.1-1 (3) ผลสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริ การด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา
มสธ. / สทว. 3.1-1 (4) ผลสํารวจความ
พึงพอใจให้ขอ้ มูลข่าวสาร SMS

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
นักศึกษาปี ที่ 1 (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
SMS
2.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน E-mail และ Webboard
3. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการสํารวจความต้องการการใช้สื่อการศึกษา
ของนักศึกษา มสธ.จากนักศึกษาที่เข้าสอบไล่ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552
ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2552 ทุกสนามสอบทัว่ ประเทศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
สนามสอบละ 100 คน จํานวน 150 สนามสอบ รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
15,000 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.4 ของจํานวนที่จดั ส่ งไป
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี้
ของนักศึกษา
1. สํา นัก บริ ก ารการศึ ก ษาซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น งานการบริ ก ารจัด ส่ ง
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาให้กบั นักศึกษาได้อาํ นวยความสะดวก
ให้กบั นักศึกษาที่จะต้องทํากิจกรรมประจําชุดวิชาส่ งอาจารย์ผสู ้ อน โดยได้
เพิ่มช่ องทางการส่ งเอกสารการทํากิ จกรรมประจําชุ ดวิชาให้กบั นักศึ กษา
ด้วยการให้บริ การนําเอกสารดังกล่าวขึ้ นไว้บน website ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ download ไปใช้ได้ดว้ ยตนเอง โดยในปี การศึกษา
2552 ได้นาํ กิจกรรมประจําชุดวิชาขึ้น web จํานวน 355 ชุดวิชา แยกเป็ น
กิจกรรมประจําชุดวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2552
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มสธ. / สทว. 3.1-1 (5) ผลสํารวจความ
พึงพอใจผ่านเว็บไซต์
มสธ. / สทว. 3.1-1 (6) ผลสํารวจความ
พึงพอใจผ่าน e-mail และ webboard
มสธ. / สทศ. 3.1-1 (7) เอกสารรายงาน
การวิจยั “ความต้องการการใช้
สื่ อการศึกษาของนักศึกษา มสธ.”

มสธ./สบศ. 3.1-2(1)
http://www.stou.ac.th ระบบสารสนเทศ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี กิจกรรม
ประจําชุดวิชา
มสธ./สบศ 3.1-2(2) รายชื่อกิจกรรม
ประจําชุดวิชา ประจําภาคการศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
จํานวน 111 ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 126 ชุดวิชา และภาค
การศึกษาพิเศษ /2552 จํานวน 118 ชุดวิชา
2. สํานักทะเบี ยนและวัดผลมีโครงการทดสอบความรู ้ความสามารถพื้นฐาน
ทางการเรี ยนของนักศึกษาในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการทดสอบความรู ้ความสามารถพื้นฐานทางการเรี ยน 3 ด้าน คือ ด้าน
คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย และความคิดวิเคราะห์
3. สํานักบัณฑิตศึกษา ได้ดาํ เนินการนําแผนกิจกรรมการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ลงในเว็บไซต์สารสนเทศบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ Download
แผนกิ จกรรมการศึ กษาก่อนดําเนิ นกิ จกรรมการศึ กษา เพื่ อจะได้ทราบถึ ง
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ได้แ ก่ โครงสร้ า งเนื้ อ หาชุ ด วิ ช า การเตรี ย มตัว ของ
นั ก ศึ ก ษา การดํา เนิ น การงานที่ ก ํา หนดให้ ท ํา การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลงาน การประเมินผลการศึกษา การสัมมนาเสริ ม ตารางการศึกษา
ชุ ดวิชา ตารางการศึ กษาประจําสัปดาห์ และประเด็นหัวข้อการทํารายงาน
ดังกล่าวได้ที่ Website http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy
4. สํานักบรรณสารสนเทศมี การจัดบริ การห้องสมุดในด้านต่ า ง ๆ ทั้งที่ เป็ น
ทรั พ ยากรสารสนเทศห้อ งสมุ ด บุ ค ลากรให้บ ริ การ อาคาร สถานที่
บรรยากาศ และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริ การห้องสมุด
ทั้งโดยบุคคลและทางออนไลน์
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มสธ. / สทว. 3.1-2 (3) รายงานผล
โครงการทดสอบความรู ้ความสามารถ
พื้นฐานทางการเรี ยนของนักศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (4) หน้าเว็บไซต์
สําหรับ Download แผนกิจกรรม
การศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1 -2 (5) บันทึกแจ้ง
สาขาวิชาหลังจากลงแผนกิจกรรม
เรี ยบร้อยแล้ว

มสธ. / สบ. 3.1-2 (5) สถานที่จริ ง และ
เว็บไชต์ของห้องสมุดที่
http://libray.stou.ac.th

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. สาขารั ฐศาสตร์ มีการจัด บริ การด้า นสิ่ งอํา นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี้
5.1 สาขาวิชามีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
โดยการจัด รายการวิทยุ “รั ฐศาสตร์ เพื่ อประชาชน” ออกอากาศทุ ก
วันจันทร์ เวลา 16.00-17.00 น.
5.2 สาขาวิชามีการจัดทํา e-learning ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบนั
5.3 สาขาวิ ช ามี ก ารจัด ทํา คํา แนะนํา ต่ า ง ๆ ในการตอบข้อ สอบอัต นัย
เผยแพร่ แ ก่ นักศึ กษาทางเว็บ ไซต์ อาทิ คําแนะนําการตอบข้อสอบ
อัตนัย คําแนะนําในการศึกษาและเตรี ยมตัวสอบชุดวิชาความสัมพันธ์
ระหว่า งไทยกับต่ า งประเทศ เอกสารโสตทัศ น์ชุ ด วิช าสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองไทย
5.4 สาขาวิชามีการจัดทํา Web Casting ชุดวิชาต่าง ๆ อาทิ ชุดวิชาสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองไทย ชุ ดวิชาปรัชญาการเมือง ชุ ดวิชา
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
6. สาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ มีการจัดทํา website ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการ
บริ การทางวิชาการแก่สงั คมของสาขาวิชาฯ
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มสธ. / รศ 3.1-2 (6) CD รายการ
รัฐศาสตร์เพื่อประชาชน และ
ตารางออกอากาศ
มสธ. / รศ 3.1-2 (7) e-learning ชุดวิชา
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบนั
มสธ. / รศ 3.1-2 (8) เอกสารแนะนําการ
ตอบข้อสอบอัตนัย เอกสารโสตทัศน์ที่
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์
มสธ. / รศ 3.1-2 (9) เอกสารตาราง
ออกอากาศรายการ Web Casting ชุดวิชา
ต่าง ๆ
มสธ. / มศ. 3.1-2 (10) การดําเนินการ
โครงการพัฒนาสมรรถะผูน้ าํ ครอบครัว
www.familyleader.or.th

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี้
7.1 มีการจัดทํา website ให้บริ การทางวิชาการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
แก่นกั ศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ชื่อ “การสร้างเสริ มสุ ขภาพบนเว็ป
ไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”
7.2 จัดทํา web casting เพื่อนําเสนอข้อมูลความรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการสร้ า งสรรค์ สั ง คมโดย คณาจารย์ บัณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของ มสธ เป็ นการให้คณาจารย์ นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิ ดเห็นต่าง ๆ
ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ออกอากาศ
สดทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 11.00 – 12.00 น.
7.3 มี การ Upload คู่มือการฝึ กปฏิ บตั ิ การพยาบาลชุ ดวิชาต่ าง ๆ ขึ้ นบน
home page ของสาขาวิชา เพื่ออํานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาเข้ามา
เปิ ดดูล่วงหน้า เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กภาคปฏิบตั ิการพยาบาล
ก่อนได้รับคู่มือที่ทางสํานักบริ การการศึกษา มสธ. จัดส่ งไปให้

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-2 (11)
http://www.stouhealth.org

มสธ. / พศ. 3.1-2 (12)
http://www.stou.ac.th/ (Banner : Live
Board Web casting)
มสธ. / พศ. 3.1-2 (13) ตารางการ
ออกอากาศทาง web casting ของ
คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษา
มสธ. / พศ. 3.1-2 (14)
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/ho
me/

8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่มีการทํา Web เกี่ยวกับการให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ดังนี้
8.1 โครงการเว็บไซต์บริ การวิชาการแก่สงั คมของสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-2 (15) โครงการบริ การ
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
วิชาการแก่สงั คม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 ที่มีการทํา Web
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
8.2. การบริ การวิ ช าการแก่ สัง คมผ่า นสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ e-learning ใน
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
8.3 การผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ e-learning ในการบริ การวิชาการชุดวิชา
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุ นีย ์ ศีลพิพฒั น์)
8.4 การบริ การวิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ชุด
วิชาทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ)
นอกจากนี้ยงั ได้มีการการทํา Web Casting, e-learning (online) หรื อ download มสธ. / ศศ. 3.1-2 (16) CD Web
คู่มือฝึ กปฏิบตั ิ
Casting
มสธ. / ศศ. 3.1-2 (17) e-learning
(online) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ พร้อมคู่มือฝึ กปฏิบตั ิ
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี้
9.1 มีการทํา Web ศูนย์บริ การวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มสธ. / วท.3.1-2 (18)
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main
/web-stac-sc/intro.html
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
9.2 มีการประชาสัมพันธ์กาํ หนดการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ และ
การประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ตอ้ งเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะฯ
ทุกภาคการศึกษา บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
10. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี Web site ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับบริ การทางวิชาการแก่
สังคม เช่ น โครงการ 2 ทศวรรษสารสนเทศศาสตร์ ทางไกลรั บใช้สังคม
กระดานสนทนา โครงการศูนย์สุโขทัย อีกทั้งมีการทําชุดวิชา e-leaning เช่น
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 11201 คณิ ตศาสตร์
สําหรับสังคมศาสตร์ เป็ นต้น
11.สํา นัก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้มี ก ารผลิ ต สื่ อ การเรี ยนการสอนที่ เ อื้ อ ต่ อ
การศึกษาด้วยตนเอง ดังนี้
- รายการโทรทัศน์ จํานวน 9 รายการ
- รายการวิทยุกระจายเสี ยง จํานวน 5 ชุดวิชา
- สื่ อวีซีดี จํานวน 9 ชุดวิชา
- สื่ อซี ดีเสี ยง จํานวน 20 ชุดวิชา
- สื่ อสอนเสริ มทางไกลผ่านดาวเทียม และ e-tutorial จํานวน 12 ชุดวิชา
- VCD เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน จํานวน 4 ชุดวิชา
- สื่ อ e-Learning ระดับปริ ญญาตรี 17 ชุดวิชา ระดับปริ ญโท 28 ชุดวิชา
และระดับปริ ญญาเอก 2 ชุดวิชา
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / วท.3.1-2 (19)
http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/
หัวข้อ “กําหนดการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะ”
มสธ. / ศป. 3.1-2 (20)
http://www.stou.ac.th/school/sla/home

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (21) เอกสารรายงาน
การผลิตสื่ อการศึกษา ภาคการศึกษาที่
1/2552 และ 2/2552

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (22)
http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- ฝึ กอบรม STOU e-learning หลักสู ตร ATutor 1.5.4 จํานวน 4 ครั้ ง
นัก ศึ ก ษาเข้า รั บ การฝึ กอบรม จํา นวน 227 คน และหลัก สู ต ร D4L+P
จํานวน 6 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 160 คน
- จัดทําคําแนะนําโปรแกรม D4L+P ในระบบ e-learning ให้แก่นกั ศึกษาไว้ที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสามารถ download คําแนะนําไปศึกษาได้
- ได้นาํ รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศไปแล้วมา
ให้บริ การแก่นกั ศึกษา โดยนักศึกษาสามารถรับฟั งและรับชมรายการต่าง
ๆ ย้อนหลังได้ในรู ปแบบ VCD on Demand จํานวน 2,564 รายการ และ
Audio on Demand จํานวน 5,489 รายการ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3. มี กา รจั ด บริ กา รด้ า นกายภ าพ ที่ มหาวิ ทยาลัยได้จัดให้มีบริ การด้า นกายภาพที่ ส่งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของนักศึ กษา
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ดังนี้
1. มี ส ถานที่ พ ั ก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าทํ า กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ณ ที่ ท ํา การของมหาวิ ท ยาลัย เช่ น กิ จ กรรมการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์ วิช าชี พ กิ จกรรมฝึ กปฏิ บัติ เ สริ มทักษะชุ ด วิ ช า กิ จกรรม
สัม มนาเสริ ม ประสบการณ์ ม หาบัณ ฑิ ต สถานที่ ด ังกล่ า วประกอบด้ว ย
อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ทั้งนี้ ตัวอาคารสถานที่ ห้องพัก ตลอดจนระบบการให้บริ การของ
สถานที่มีมาตรฐานการให้บริ การอย่างดี
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (23) เอกสารสรุ ป
การฝึ กอบรมด้าน e-learning ให้
นักศึกษา
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (24)
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruc
tion
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (25)
http://ctestream02.stou.ac.th/

มสธ.3.1-3 (1)
หลักฐานการตรวจสภาพจริ ง ณ ที่ทาํ
การ มสธ.

เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มี กา รจั ด บริ กา รด้ า นกายภ าพ ที่
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนักศึ ก ษา
(ต่ อ)

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีหอ้ งประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามที่
ระบุในข้อ 1 ซึ่ งได้มาตรฐานมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่ องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
มีหอ้ งสมุดที่ให้บริ การหนังสื อ ตํารา สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบการ
สื บค้นสารสนเทศที่ทนั สมัยไว้บริ การนักศึกษาทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท และปริ ญญาเอก
มี ส ถานที่ จ ํา หน่ า ยอาหารแก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านและนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้
มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอาหารและราคา
มีการจัดบริ การดูแลสุ ขภาพอนามัยทั้งแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและนักศึกษา
โดยจัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีพยาบาลประจําการและแพทย์ตรวจรักษา
ตามเวลาที่กาํ หนด ตลอดจนการให้บริ การยารักษาโรค
มีสถานที่ ออกกําลังกายบริ การสําหรับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกซึ่ งดําเนินการโดยสโมสรมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยที่สวยงามร่ มรื่ นเหมาะ
แก่การเข้ามาเยี่ยมชมพักผ่อน และนักศึ กษาหาความรู ้ (อุทยานการศึ กษา
รัชมังคลาภิเษก)
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้จดั บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ดังนี้
1. สํานักบริ การการศึกษาซึ่ งรับผิดชอบการให้บริ การแนะแนวแก่นกั ศึกษาได้มี
กิจกรรมติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา โดยจัดทําเป็ นโครงการติดตาม
การเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาเป็ นโครงการที่ ฝ่ายแนะแนวการศึ กษาจัดทําขึ้ น
เพื่ อช่ วยเหลื อนักศึ กษาที่ มีแนวโน้มออกกลางคันสู ง ให้เข้าใจระบบการ
เรี ยนการสอนทางไกลและสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอย่างมีความสุ ข และ
สําเร็ จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใน
โครงการแต่ ล ะคนจะมี นั ก แนะแนวการศึ ก ษาทํา หน้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ กษา
ประจําตัวคอยให้คาํ แนะนําช่ วยเหลือในกรณี เกิ ดปั ญหาระหว่างเรี ยน นัก
แนะแนวการศึ กษาทุกคนจะให้บริ การในเชิ งรุ ก โดยโครงการติ ดตามการ
เรี ย น ให้ค าํ ปรึ กษา ข้อมูลข่ าวสารถึ งนักศึ กษาอย่างใกล้ชิ ด รวมทั้งเป็ น
ตัวแทนนักศึกษาประสานงานกับหน่วยงาน อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริ การ ประกอบด้วย
 โทรศัพท์/จดหมาย
 E-mail : co.esoffice@stou.ac.th
 Web board กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
http://www.stou.ac.th/forum/display_topics.asp?forumlD=20
 เว็บไวต์ หน้าฝ่ ายแนะแนวการศึกษา และโครงการติดตามการเรี ยน
และให้คาํ ปรึ กษา
http://www.stou.ac.th/Office/Oes/OesPage/Guide/e_counselor/index.thml
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (1) ตัวอย่างจดหมาย
เชิญนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการติดตาม
การเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (2) ตัวอย่างแบบ
ตอบรับเข้าร่ วมโครงการติดตามการ
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3) ตัวอย่างแบบจด
บันทึกการให้คาํ ปรึ กษาตามโครงการ
ติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4) ตัวอย่างหน้า
เอกสารโครงการติดตามการเรี ยนและให้
คําปรึ กษาบนเว็บไซต์
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (5) สถิติแสดง
รายการติดต่อนักศึกษาตามโครงการ
ติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาทาง
โทรศัพท์

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (6) ตัวอย่าง e-mail
ถึงนักศึกษาเป็ นรายบุคคล/e-mail ตอบ
รับของ นักศึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (7) สถิติแสดง
เป้ าหมายและผลการดําเนินงานการส่ ง
e-mail ถึงนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (8) ตัวอย่างการตอบ
ปัญหาผ่านทาง : e-mail :
co.esoffice@stou.ac.th
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (9) สถิติการตอบ
ปัญหานักศึกษาผ่านทาง email:
co.esoffice@stou.ac.th
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (10) ตัวอย่างหน้า
กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (11) สถิติการตอบ
ปัญหานักศึกษาผ่านทางกระดานสนทนา
“คุยกับนักแนะแนว

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. สํานักทะเบี ยนและวัดผลมี การจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านงานทะเบี ยน
นัก ศึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี /ผู ้เ รี ยน โดยมี ก ารให้ บ ริ การ
คําปรึ กษาทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร กระดานสนทนา อีเมล์ และจัด
สถานที่ ใ ห้ บ ริ การนั ก ศึ ก ษาที่ ม าติ ด ต่ อ ด้ว ยตนเอง ณ ที่ ท ํา การของ
มหาวิทยาลัยไว้ที่หอ้ งประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริ การ 1 ชั้น 2 โดย
ให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การรั บ สมัค รนักศึ ก ษา งานทะเบี ย นนัก ศึ ก ษา และ
บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาด้านงานทะเบียนนักศึกษา เป็ นต้น
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรศัพท์
3.2 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรสาร
3.3 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางจดหมาย
3.4 การให้นกั ศึกษามาพบปะคณาจารย์ที่สาขาฯ โดยการกําหนด
ตารางเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านสะดวกที่จะให้นกั ศึกษามาพบหรื อ
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สทว. 3.1-4 (12) สถานที่จดั
ให้บริ การนักศึกษา ณ ห้อง
ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริ การ
1 ชั้น 2
ภาพถ่ายสถานที่ให้บริ การนักศึกษา

มสธ. / รศ. 3.1-4 (13) สถิติการใช้
โทรศัพท์ติดต่อกับนักศึกษา
มสธ. / รศ. 3.1-4 (14) สําเนาการตอบ
จดหมายนักศึกษาทางโทรสาร
มสธ. / รศ. 3.1-4 (15) สําเนาจดหมาย
ตอบปัญหานักศึกษาทางไปรษณี ย ์
มสธ. / รศ. 3.1-4 (16) ตารางเวลาที่
อาจารย์กาํ หนดให้นกั ศึกษามาพบปะ
คณาจารย์

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3.5 การจัดตอบปัญหาต่าง ๆ แก่นกั ศึกษาทาง Web Board, e-mail

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / รศ. 3.1-4 (17) สําเนาเอกสาร
การตอบปั ญ หาแก่ นัก ศึ ก ษาทาง Web
Board, e-mail
4. สาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึ กษาผ่าน มสธ. / มศ. 3.1-4 (18) ตอบจดหมายให้
ช่องทางตอบจดหมาย และมีการจัดกิจกรรมติดตามการเรี ยนการสอน โดย คําปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ช่วงเดือน ส.ค. 52
จัดแนะแนวการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับนักศึกษา ที่สอบ - เม.ย. 53 จํานวน 9 ราย
ไม่ผา่ นมาแล้วจํานวน 2-3 ครั้ง
มสธ. / มศ. 3.1-4 (19) รายชื่อนักศึกษา
ที่มาเข้ารับการแนะแนวการศึกษาชุดวิชา
พัฒนาที่อยูอ่ าศัยวันที่ 4 ม.ค. 53
จํานวน 10 ราย
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาและศิษย์ มสธ. / พศ. 3.1-4 (20) ตัวอย่าง Print out
เก่ า หลายช่ องทาง ได้แก่ กระดานสนทนาของสาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์ การตอบปัญหาที่นกั ศึกษา และศิษย์เก่า
โทรศัพท์ E – mail จดหมาย
ถามเข้ามาทางกระดานสนทนา
มสธ. / พศ. 3.1-4 (21) ตัวอย่าง e – mail
ที่นกั ศึกษาเขียนมาปรึ กษาอาจารย์

129

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ มี การให้บริ การให้ค าํ ปรึ กษาแก่ นักศึ กษาโดยมี
คณาจารย์อ ยู่เ วรเพื่ อ ตอบปั ญ หาแก่ นัก ศึ ก ษาทุ ก วัน เวลาราชการ ผ่ า น
ช่ องทางต่ า ง ๆ โทรศัพ ท์ โทรสาร ตอบจดหมาย พบปะ Web board
e-mail ของสาขาวิชา
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี การให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นัก ศึ ก ษาผ่า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ได้แ ก่ โทรศัพ ท์ โทรสาร ตอบจดหมาย
พบปะ Webboard e-mail

8. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาหลายช่องทาง เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย กระดานสนทนา e-mail และสาขาฯมีการ
จัดเวรคณาจารย์ตอบปัญหาและให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศศ. 3.1-4 (22) สมุดรายละเอียด
การปฏิบตั ิงานตอบคําถามนักศึกษา
ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-4 (23) ตารางลงนาม
ปฏิบตั ิงานเพื่อตอบคําถามนักศึกษา
มสธ. / วท. 3.1-4 (24) กระดานสนทนา
กลาง
http://www.stou.ac.th/forum/display_fo
rum_topics.asp?ForumID=16
มสธ. / วท.3.1-4 (25)
96102 ที่
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board
96102
มสธ./วท.3.1-4 (26) แบบฟอร์ มตอบ
ปัญหานักศึกษาประจําวัน
มสธ./ศป. 3.1-4 (27) Web site ของ
สาขา http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/
มสธ./ศป. 3.1-4 (28) ใบลงชื่ อเวรแนะ
แนวนักศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารจั ด บริ การให้ ค ํ า ปรึ กษาแก่
นักศึกษา (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มี การให้บ ริ การให้ค าํ ปรึ กษาแก่ นักศึ กษา
เกี่ ยวกับระบบการเรี ยนการสอนของ มสธ. ผ่านช่ องทางโทรศัพท์, Web
board ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยพัฒนา และ
หน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ โดยมี ผ ลการดํา เนิ น งานในการให้บ ริ การแก่
นักศึกษา จํานวน 1,628 ราย
10. สํานักเทคโนโลยีการศึ กษามีการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา โดย
จัดการเรี ยนการสอนทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้จัดระบบการให้ค าํ ปรึ กษา
แนะนํา แก่ นัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาในรู ป แบบ e-Learning ทั้ง ใน
รู ปแบบของโทรศัพท์ e-Mail และ Web board

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศวน. 3.1-4 (29) บันทึกรายงาน
ผลการให้บริ การการศึกษา
มสธ. / ศวน. 3.1-4 (30) Web board
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
มสธ. / สทศ. 3.1-4 (31) ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําเกี่ยวกับการศึกษาแบบ
e-Learning ทางโทรศัพท์
0 2504 7415-18 และ
e-Learning@stou.ac.th
มสธ. / สทศ. 3.1-4 (32) จัดบริ การถามตอบปัญหาทาง Webboard
http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. สํ า นั ก บริ การการศึ ก ษาได้บ ริ การข้อ มู ล ข่ า วสารเรื่ องการกู้ยื ม ทุ น เพื่ อ
การศึ กษา ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ องทุ นกู้ยื ม กยศ. ของรั ฐบาล ทุ นการศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดย ได้นาํ ข้อมูลรายละเอียดเรื่ องทุนและ
การกูย้ ืม ตลอดจนใบสมัครขึ้น Website ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอย่างรวดเร็ ว
2. สํานักทะเบี ยนและวัดผลมีการให้บริ การข้อมูลข่ าวสารด้านการรับสมัคร
นักศึ กษา งานทะเบี ยนนักศึ กษา และการให้บ ริ การวิช าการแก่ สังคมใน
หลักสู ตร ต่ าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อนักศึ กษาผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ได้แก่
ข่ าว มสธ. รายการวิทยุบนอิ นเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
SMS เป็ นต้น

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-5 (1)
http://www.stou.ac.th
สํา นัก บริ ก ารการศึ ก ษา ฝ่ ายแนะแนว
การศึกษา ทุนการศึกษา
มสธ. / สทว 3.1-5 (2) ตัวอย่างการ
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
มสธ. / สทว. 3.1-5 (3) ข่าว มสธ. ม.ค.มี.ค.53 รายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ต.doc
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore

3. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดทําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับงานบริ การ
ห้องสมุด เช่น
- เรื่ องบริ การของห้องสมุด เช่ น รายชื่ อทรั พยากรสารสนเทศห้องสมุด มสธ. / สบ. 3.1-5 (4) เว็บไซต์ของ
ประเภทต่ า ง ๆ ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศห้ อ งสมุ ด ห้องสมุดที่ http://library.stou.ac.th
คู่มือการค้นคว้าห้องสมุด แบบฟอร์มการใช้บริ การห้องสมุดทางออนไลน์
(e form) โครงการวิจยั ฯลฯ
- เรื่ องสาระความรู ้ เช่น นิทรรศการออนไลน์ รายชื่อหนังสื อดีเด่น
รายชื่อหนังสื อที่ได้รับรางวัลซี ไรท์ การจัดการความรู ้ของห้องสมุด ฯลฯ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่ อนักศึ กษาและศิ ษ ย์เ ก่ า
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่า ดังนี้
4.1 นํ า หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พนธ์ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ มสธ. / รศ 3.1-5 (5) หัวข้อวิทยานิ พนธ์
บัณฑิตศึกษา มสธ. เผยแพร่ ทางเว็บไซต์สาขาฯ
ของนักศึ กษาที่ ผ่า นความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
4.2 รายชื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาและเผยแพร่ ทาง
มสธ. / รศ 3.1-5 (6) รายชื่ อวิทยานิ พนธ์
เว็บไซต์สาขาฯ
ของนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการขึ้น web ของสาขาวิชา เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ศิษย์ มสธ. / พศ. 3.1-5 (7) Print out home
เก่าและศิ ษย์ปัจจุบนั เกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอน การสัมมนาบัณฑิต page ของสาขาวิชา
และการจัดประชุมวิชาการวันสถาปนา มสธ.รวมทั้งโอกาสอื่น ๆ
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการทํา Web เกี่ ยวกับการให้ความรู ้เกี่ ยวกับการ
บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ดังนี้
7.1 โครงการเว็ บ ไซต์ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมของสาขาวิ ช า มสธ. / ศศ. 3.1-5 (8) อ้า งถึ ง เอกสาร
เศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
หมายเลข มสธ./ศศ. 3.1-2(15)
7.2 การบริ การวิ ช าการแก่ สังคมผ่านสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ กส์ e-learning ใน
หลักสูตร
7.3 การวิ เ คราะห์ โ ครงการภายใต้ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่ อนักศึ กษาและศิ ษ ย์เ ก่ า
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
7.4 การผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ e-learning ในการบริ การวิชาการชุ ดวิช า
60340 เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่า งประเทศของสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุ นีย ์ ศีลพิพฒั น์)
7.5 การบริ การวิชาการแก่สังคมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ e-learning ชุดวิชา
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ข อ ง ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
(รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ)
สาขาวิชาที่มีการทํา Web Casting, e-learning (online) ที่ให้บริ การ
เพิ่มพูนความรู ้ท้ งั นักศึกษาปัจจุบนั ศิษย์เก่า และสังคมด้วย
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการทํา Web ศูนย์บริ การวิชาการ มสธ. / วท.3.1-5 (9)
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อให้ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การบริ การทาง http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main
http://www.stou.ac.th/ Schools/sst/
วิชาการแก่สงั คม
main/web-stac-sc/intro.html
9. สาขาวิชาศิ ลปศาสตร์ มี Web site ที่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับบริ การวิชาการแก่ มสธ . / ศป. 3.1-5 (10) อ้างถึงเอกสาร
สังคม เช่น โครงการสารสนเทศศาสตร์ ทางไกลรับใช้สังคมและโครงการ หมายเลข มสธ./ศป. 3.1-2(20)
ศูนย์สุโขทัย
10.ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มสธ. ยะลา ได้ด ํา เนิ น การให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
มหาวิทยาลัยและการรับสมัครนักศึกษา โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
มสธ. / ศวน. 3.1-5 (11) บันทึกรายงาน
2. เว็บไซต์ ศวน. มสธ. ยะลา
ผลการปฏิบตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์รับ
http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/
สมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2552
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5. มี บริ การ ข้ อ มู ล ข่ า ว สา ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)
6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. รายการวิทยุ FM 94.25 ยะลา
4. แผ่นปลิว แผ่นพับ
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชี พแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
1.1 จัด กิ จ กรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์ วิ ช าชี พ รั ฐ ศาสตร์ แ ละ
มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศวน. 3.1-5 (12) ตาราง
ออกอากาศรายการวิทยุ

มสธ. / รศ. 3.1-6 (1) ตารางการอบรม
เข้มประสบการณ์ วิชาชีพรัฐศาสตร์
มสธ. / รศ. 3.1-6 (2) บันทึกเชิ ญ
1.2 จัดกิ จกรรมการอภิ ปรายทางวิชาการในการอบรมเข้มประสบการณ์ วิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเข้ม
วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.3 จัดทําวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และ มสธ. / รศ. 3.1-6(3) วารสารรวม
ให้นกั ศึกษานําบทคัดย่อวิทยานิ พนธ์ลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวเพื่อ บทความวิชาการรัฐศาสตร์ 27 ปี
เผยแพร่
1.4 ส่ งเสริ มให้นักศึ กษาและศิ ษ ย์เ ก่ าจัด ตั้งชมรมรั ฐศาสตร์ เ พื่ อร่ ว มจัด มสธ. / รศ. 3.1-6 (4) รายงานการ
กิจกรรม ต่าง ๆ ร่ วมกับสาขาฯ
ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาฯ เพื่อ
จัดตั้งชมรมรัฐศาสตร์
2. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า โดย
2.1 มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริ มประสบการณ์วิชาชี พคหกรรมศาสตร์ ทุก มสธ. / มศ. 3.1-6 (5) กิจกรรม
วิชาเอกและการจัดการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะให้แก่นกั ศึ กษาที่ กาํ หนด ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2552 วันที่ 28 ต.ค. 52
- 1 พ.ย. 52
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เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คมให้แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี มสธ.

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / มศ. 3.1-6 (6) กิจกรรมฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะนักศึกษา วิชาเอกการ
โรงแรมและภัตตาคาร ภาคการศึกษาที่
1/2552 วันที่ 22-26 สิ งหาคม 52
มสธ. / มศ. 3.1-6 (7) กิจกรรมฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะนักศึกษา ชุดวิชาเคมี
และจุลชีววิทยาของอาหาร ปี การศึกษา
2552 วันที่ 22-25 มีนาคม 2552 และ
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2552
สธ. / มศ. 3.1-6 (8) สรุ ปผลการประชุม
วิชาการเรื่ อง “วิกฤตและทางออก
ครอบครัวไทย” ในการจัดกิจกรรม
วันที่ 3 กันยายน 2552 วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี มสธ.

3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดโครงการเพื่ อพัฒนาประสบการณ์ ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี้
มสธ./พศ. 3.1-6 (9) ตารางการอบรม
- จัด อบรมเข้มชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิช าชี พ การพยาบาลให้แ ก่ นักศึ กษา เข้มประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษา ปี การศึกษาละ 2 ครั้ง
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เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
- จัดการประชุ มวิชาการ เรื่ อง การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มสธ. / พศ. 3.1-6 (10) เอกสารคํา สั่ ง
และนําเสนอในการประชุ มวิชาการ” ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ย. 2552 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการจัด การประชุ ม
เพื่อให้ความรู ้และฝึ กทักษะแก่นกั ศึกษาปริ ญญาโทที่กาํ ลังทําวิทยานิพนธ์ วิชาการ และกําหนดการประชุมวิชาการ
เรื่ อง การเขี ยนบทความวิจยั เพื่ อตี พิมพ์
ในวารสารและนํา เสนอในการประชุ ม
วิชาการ
- จัดอบรม/ประชุ มวิชาการ เพื่ อเสริ มประสบการณ์ วิชาชี พให้แก่ ศิษย์เก่ า มสธ. / พศ. 3.1-6 (11) ตารางการอบรม
ได้แก่ การอบรมเรื่ อง การบันทึกทางการพยาบาล
เรื่ อง การบันทึกทางการพยาบาล
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี้
4.1 สาขาวิชามีกิจกรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์วิชาชี พ และกิจกรรม
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ รวมทั้งมีการเชิ ญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้
ที่ทนั สมัยแก่นกั ศึกษา
4.2 สาขาวิชาจัดรายการ Web Casting ในหัวข้อวิชาการเรื่ องเศรษฐศาสตร์
วัฒนธรรม โดยเน้นศิ ษย์เก่ าโดยตรง โดยให้กาํ หนดชื่ อรายการดังนี้
รายการพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ วิชาการ วิ ชาชี พแก่ ศิษย์เก่ า ที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดย อาจารย์รัชนี โตอาจ
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มสธ. / ศศ. 3.1-6 (12) หนังสื อเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นวิทยากรใน
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ อบรม
เข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-6(13) Web Casting ใน
หัวข้อเรื่ อง รายการพัฒนาความรู ้
ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2553

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
6. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารจัด โครงการเพื่ อ พัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี้
5.1 มีการจัดกิจกรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์วิชาชีพของทุกวิชาเอก มสธ. / วท.3.1-6 (14)
96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และ
97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
5.2 การจัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาในทุกวิชาเอก
การพิมพ์
มสธ. / วท.3.1-6 (15)
96401
96408
97403 เ
97404 กระบวนการพิ มพ์พ้ื นนู นและ
พื้นราบ
97405 กระบวนการพิ ม พ์พ้ื นลึ ก การ
พิ มพ์พ้ื นฉลุลายผ้าและการพิ มพ์ไร้ แรง
กด
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
5.3 มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 มสธ. / วท. 3.1-6 (16) หนังสื อเชิ ญเข้า
โดยเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่ วมกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ ร่ วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)
7.

มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
7. สาขาวิ ช าศิ ลปศาสตร์ มีการจัด กิ จกรรมโลกวิ ช าชี พ สารสนเทศในการ มสธ. / ศป. 3.1-6 (17) บันทึกที่ ศธ
อบรมเข้ม ชุ ด วิ ช าชี พ สารสนเทศ โดยเชิ ญวิ ท ยากรซึ่ ง เป็ นศิ ษ ย์เ ก่ า มา 0522.15/พิเศษ เรื่ องกําหนด การและ
บรรยายและ เล่าประสบการณ์
รายชื่อวิทยากรอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพฯ
มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณภาพของการบริ การในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยน
1. สํานักทะเบี ยนและวัดผลได้มีการสํารวจความพึ งพอใจของนักศึ กษาที่ รับ
บริ การงานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร เพื่อที่จะได้นาํ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ งการให้บริ การ จํานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
1.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การด้านทะเบียน มสธ. / สทว. 3.1-7 (1) อ้างถึ งเอกสาร
นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทาํ การ มสธ.
หมายเลข 3.1-1(3)
1.2 การสํ า รวจความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ การข้อ มู ล
ข่าวสาร SMS
1.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
1.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน E-mail และ Webboard
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มสธ. / สทว 3.1-7(2) อ้า งถึ ง เอกสาร
หมายเลข 3.1-1(4)
มสธ. / สทว 3.1-7(3) อ้า งถึ ง เอกสาร
หมายเลข 3.1-1(5)
มสธ. / สทว 3.1-7(4) อ้า งถึ ง เอกสาร
หมายเลข 3.1-1(6)

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
2. สํานักบัณฑิ ตศึ กษา ได้มีการสํารวจความพึ งพอใจต่ อการให้บริ การห้อง
บริ การบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิชาการ 3 ชั้น
2 เพื่อนํา ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและแก้ไขงานบริ การ การ
สํารวจแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ สํานัก
บัณฑิ ตศึ กษาได้รวบรวมแบบสํารวจนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมิ นผล
เป็ นรายไตรมาส รวมทั้งสรุ ปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาในภาพรวมประจําปี งบประมาณ 2552 (ไตรมาสที่ 1-4
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) มีผลการประเมินในด้าน
กายภาพของ ตอนที่ 1 พบว่ า บริ การที่ นักศึ กษาขอใช้สู งสุ ด คื อ บริ การ
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อพิมพ์เอกสาร สําหรับตอนที่ 2 พบว่า ผูม้ าใช้บริ การมี
ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การในระดับสูงสุ ด
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้สื่อการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้
3.1 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ e-Learning ผ่าน ทาง
เว็บไซต์ เพื่ อสอบถามความพึ งพอใจในด้านต่ าง ๆ จํา นวน 3 ด้า น
ประกอบด้วยด้า นบทเรี ยน ด้า นโครงสร้ า งบทเรี ยน และด้า นการ
ออกแบบบทเรี ย น ผลปรากฏว่ า มี นักศึ กษาตอบแบบสอบถาม เป็ น
จํานวน 149 ราย ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (5) ผลประเมิ น
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึ กษา ผูม้ าใช้บริ การห้องบริ การ
บัณฑิตศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (6) ผลการประเมิน
ค ว า มคิ ด เ ห็ น ข อ งนั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา(ไตรมาสที่ 1-4 ระหว่ า ง
วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2551 – 30 กั น ยายน
2552)

มสธ. / สทศ. 3.1-7(7)
http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
3.2 มีการสํารวจสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อประกอบ
ชุดวิชา จํานวน 12 ชุดวิชา ประกอบด้วย
1. ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
2. ชุดวิชาการบัญชีขน้ กลาง 1
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
4. ชุดวิชาเศรฐศาสตร์เพื่อการบริ หารรัฐกิจ
5. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
6. ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
7. ชุดวิชาการพยาบาลครบครัวและการผดุงครรภ์
8. ชุดวิชาสุ ขภาพกับการพัฒนา
9. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจยั ทางการพยาบาล
10.ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
11. ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข
12. ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจยั เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
ด้านกายภาพ
1. สํานักวิชาการได้มีการประเมินด้านกายภาพผูก้ รอกแบบสอบถามคือ
นักศึกษา ที่เข้าอบรมเข้ม ชุดวิชาประสบการณ์วิชีพ ซึ่ งผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ย = 4.11 โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ค่าเฉลี่ย =
4.14 ภาคการศึกษาที่ 2/2552 มีค่าเฉลี่ย = 4.08
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุ งมากที่ สุด1.502.49 = ควรปรับปรุ ง 2.50-3.49 = พอใช้ 3.50-4.49 = ดี 4.50-5.00 = ดีมาก
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (8) เอกสาร “สรุ ป
งานวิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สื่ อการศึ ก ษา
ประกอบชุดวิชา”

มสธ. / สว. 3.1-7 (9) ตัวอย่าง สรุ ปผล
การประเมินสภาพทัว่ ไปในการจัดอบรม
เข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชี พในภาค
การศึ กษาที่ 1/2552 และภาคการศึ กษาที่
2/2552 ( ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
2. สํ า นั ก บรรณสารสนเทศมี ก ารจัด แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจนั ก ศึ ก ษา มสธ. / สบ. 3.1-7 (10) แบบสํารวจความ
มหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชต่ อการใช้บริ การห้องสมุ ด สํานักบรรณ พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สารสนเทศ มสธ. ประจําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
สุ โขทัยธรรมาธิ ราชต่อการใช้บริ การ
ห้องสมุด สํานักบรรณสารสนเทศ
มสธ. ประจําปี 2552
ด้านแนะแนวการให้คาํ ปรึ กษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดาํ เนิ นการจัดทําแบบประเมิ นการให้บริ การ มสธ. / ศวน. 3.1-7 (11) ผลการประเมิน
การแนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยูท่ ี่ 85.5
คะแนนความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
แนะแนวการศึกษาประจําปี 2552
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
e-Learning
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. สํานักบริ การการศึกษาได้ดาํ เนิ นการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ
ดําเนิ นงานการกูย้ ืมกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึ กษา (กยศ) ประจําปี การศึ กษา
2552 โดยส่ งแบบสอบถามถึ งนักศึ กษาที่ ได้รั บการพิ จารณาให้กู้ยื ม ซึ่ ง
สรุ ปผลการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับทุน โดยส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การให้ขอ้ มูล รายละเอียดเกี่ ยวกับการ
ขอรับทุน ความสะดวกในการเข้าไปกรอกข้อมูล
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มสธ. / สบศ. 3.1-7 (12) แบบสอบถาม
เพื่อการประเมินผลการดําเนินงาน
มสธ. / สบศ. 3.1-7 (13) เอกสารสรุ ปผล
การประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ)

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
เพื่อขอรับทุน ระยะเวลาในการพิจารณา และประกาศผลผูไ้ ด้รับทุน การแจ้งผล
พิจารณา ความรวดเร็ วในการดําเนิ นการส่ งมอบทุนให้แก่นกั ศึกษา ฯลฯ

รายการเอกสารอ้ างอิง

ด้านแนะแนวการให้คาํ ปรึ กษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินการให้บริ การการ มสธ. / ศวน. 3.1-7 (14) ผลการประเมิน
แนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยูท่ ี่ 85.5
คะแนนความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
แนะแนวการศึกษาประจําปี 2552
ด้านการพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
1. สํานักวิชาการประเมินผลความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมประสบการณ์วิชาชี พ มสธ. / สว. 3.1-7 (15) สรุ ปผลการวัด
สํ า หรั บ นั ก ศึ กษาปั จจุ บั น การประเมิ น ผลความรู ้ จ ากการอบรม ความรู ้ของนักศึกษาที่ได้รับจากการเข้า
ประสบการณ์วิชาชีพได้เริ่ มแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน 2553 ซึ่ งผล อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
จากการประเมินนักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู ้จากการเข้าอบรมอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ย = 4.31
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุ งมากที่สุด
1.50-2.49 = ควรปรับปรุ ง 2.50-3.49 = พอใช้ 3.50-4.49 = ดี 4.50-5.00 = ดี
มาก
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การ ดังนี้
2.1 มีการประเมินคุณภาพการจัดทํา website ให้บริ การทางวิชาการด้านการ มสธ. / พศ. 3.1-7 (16) web page การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพแก่นกั ศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ชื่ อ “การสร้างเสริ ม สร้างเสริ มสุ ขภาพบน เว็ปไซต์สาขาวิชา
สุ ขภาพบนเว็ปไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”
พยาบาลศาสตร์ มสธ.
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เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชี พการพยาบาล
ซึ่ งผลการประเมินวิทยากรอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 และ 4.97
ผลการประเมินสภาพทัว่ ไปอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13
2.3 มีการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมวิชาการ เรื่ อง การเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและนําเสนอในการประชุมวิชาการ
และการจัดการประชุมวิชาการ เรื่ องการบันทึกทางการพยาบาล โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย 4.58 ความพึง
พอใจในการจัดประชุมมีค่าเฉลี่ย 4.61

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-7 (17) เอกสารผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด อบรมเข้ ม
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
มสธ. / พศ. 3.1-7 (18) เอกสารการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม
วิชาการ เรื่ อง การเขียนบทความวิจยั เพื่อ
ตี พิ ม พ์ในวารสารและนํา เสนอในการ
ประชุมวิชาการและการประชุ มวิชาการ
เรื่ องการบันทึกทางการพยาบาล

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
1. สํานักทะเบี ยนและวัดผลพบว่ านักศึ กษาบางกลุ่ มลงทะเบี ยนเรี ยน และ
คํานวณค่าใช้จ่ายลงทะเบี ยนเรี ยนผิดพลาด ทําให้เกิดปั ญหาต่อการนําข้อมูล
ลงทะเบี ยนเข้าระบบคอมพิ วเตอร์ ได้สร้ างโปรแกรมจําลองและคํานวณ
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยน เพื่อให้นกั ศึ กษาได้ทดลองลงทะเบี ยนเรี ยนก่อนที่ จะทํา
การลงทะเบี ยนเรี ยนจริ ง เพื่ อสร้ างความเข้าใจให้นักศึ กษาและลดปั ญหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนเรี ยน

มสธ. / สทว. 3.1-8 (1) โปรแกรมจําลอง
และคํานวณ ค่าลงทะเบียนเรี ยน
บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
http://www.stou.ac.th
ตัว อย่ า งหน้า จอของโปรแกรมจํา ลอง
และคํานวณค่าลงทะเบียน.doc
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เกณฑ์ มาตรฐาน
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
2. สํานักเทคโนโลยีการศึ กษามีการอํานวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้
2.1 นํา ผลการประเมิ นมาปรั บปรุ งเทคนิ ค การจัด การเรี ยนการสอน eLearning โดยนําโปรแกรม D4L+P มาใช้ในชุดวิชาระดับปริ ญญาเอก 4
ชุดวิชา ปริ ญญาโท 1 ชุ ดวิชา ซึ่ งช่ วยให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด
2.2 นํา ผลสํ า รวจความต้องการสื่ อของนักศึ กษามาผลิ ต สื่ อซี ดี เ สี ย งใน
รู ปแบบ MP3 ทําให้นกั ศึกษามีความสะดวกในการรับฟังมากขึ้น
ด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
1. สํานักบัณฑิตศึกษาได้จดั บริ การห้องบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้บริ การคอมพิวเตอร์ และห้องให้คาํ ปรึ กษากลุ่มย่อย
แก่นกั ศึ กษาระดับปริ ญญาเอกที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลัย ณ อาคารสั ม มนา 2 ชั้น 1 โดยเปิ ดให้บ ริ ก ารตั้ง แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม 2552 เป็ นต้นมา เปิ ดทําการวันจันทร์ -วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
- 22.00 น. และวันอาทิ ตย์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้องบริ การ
นักศึกษาดังกล่าว มี จํานวนทั้งสิ้ น 9 ห้อง ประกอบด้วย
ห้ อง 147 จัดเป็ นห้องบริ การคอมพิวเตอร์
ห้ อง 149 จัดเป็ นห้องประชุม และรวมห้องจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
ห้ อง 171, 172, 173, 175, 176, 177, และ 178 จัดเป็ นห้องย่อยของนักศึกษา
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างจัดกิจกรรมร่ วมกัน
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สทศ. 3.1-8 (2)
http://www.stou.ac.th/eLearning/
Dcourses/
มสธ. / สทศ. 3.1-8 (3) ซี ดีเสี ยงรู ปแบบ
MP3 ชุดวิชาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง

มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (4) ภาพถ่ายสถานที่
จัด ห้องบริ การนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
เอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (5) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งบริ การนักศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (6) รายงานความ
คื บ หน้า การเปิ ดให้บ ริ การห้อ งบริ ก าร
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก

เกณฑ์ มาตรฐาน
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (ต่ อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ในการนี้ สํานักบัณฑิตศึ กษาได้จดั สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ จาํ เป็ นไว้ให้บริ การ
ภายในห้อ งดัง กล่ า ว และได้ก ํา หนดแนวปฏิ บัติ ใ นการใช้ห้อ งบริ ก ารนัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาเอกและได้มีการประชาสัมพันธ์ห้องบริ การดังกล่าวผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์และ
รายการวิทยุกระจายเสี ยงทาง Webcasting รายการสาระน่ารู ้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
2. สํานักบรรณสารสนเทศมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา มา
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุ งพื้นที่ให้บริ การ การปรับปรุ ง
ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไชต์ของห้องสมุด
3. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จดั ให้มีบริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
สําหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเร็ ว 300Mbps ตามมาตรฐาน
IEEE 802.11 Draft-N ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่เข้ามา
ใช้บริ การ ณ สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point บริ วเณภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีการพัฒนาประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พแก่
นักศึ กษาและศิ ษย์เก่ าโดยการปรั บปรุ งเนื้ อหาใน Web บริ การวิชาการแก่
สังคมของสาขาวิชา เพื่อให้บริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบ. 3.1-8 (7) สถานที่ จริ งและ
เว็บไซต์ของห้องสมุดที่
http://library.stou.ac.th
มสธ. / สค. 3.1-8 (8) สถานที่ ติ ด ตั้ง
Access Point

มสธ. / ศศ 3.1-8 (9) การผลิตสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการ
บริ การวิชาการชุดวิชา 60340
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มสธ. / ศศ. 3.1-8 (10) การบริ การ
วิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
e-learning ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบาย
การเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 8 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 8 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (สกอ. 3.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. มี ก า ร จั ด ทํ า แ น ว ท า ง ส่ ง เ ส ริ ม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) ประกาศ มสธ.
การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ เรื่ องการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ.
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ส ถ า บั น แ ล ะ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้
มสธ. / สบศ. 3.2-1 (2) แผนกิจกรรม
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
1. มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2540
ชมรมนักศึกษา มสธ. ประจําปี 2554
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
2. มีการจัดทําแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษาเป็ นประจําทุกปี
มสธ./สบศ. 3.2-1 (3) เอกสารประกอบ
ระดับอุดมศึกษา
3. มีการจัดทําเอกสารประกอบการ ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา คู่มือ
การสัมมนาผูน้ าํ ชมรมนักศึกษา มสธ.
การบริ หารงบประมาณชมรมนักศึกษา มอบให้คณะกรรมการชมรมนักศึ กษา และ มสธ./สบศ. 3.2-1 (4) คู่มือบริ หาร
คณาจารย์ที่ปรึ กษาให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
งบประมาณที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการส่ งเสริ มให้ชมรมนักศึกษาจัดกิจกรรม มสธ. / สบศ. 3.2-2 (1) หนังสื อขออนุมตั ิ
นั ก ศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ นักศึกษา ดังนี้
จัดสัมมนาผูบ้ ริ หารชมรมนักศึกษา
ครบทุ กประเภท โดยอย่างน้อยต้อง
1. มีการจัดสัมมนาผูบ้ ริ หารชมรมนักศึกษา ปี ละ 1 ครั้งเพื่อแจ้งนโยบายแนว มสธ. / สบศ. 3.2-2 (2) ประกาศ เรื่ อง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
และแนวทางการบริ หารงานให้มีคุณภาพ
กําหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ประมาณ 1,000,000 บาท สนับสนุนการ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ดําเนิ นงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 76 จังหวัด (ชมรมละ 10,000 บาท ต่อปี และ มสธ. / สบศ. 3.2-2 (3) คําสัง่ มสธ. เรื่ อง
กิจกรรมพิเศษอีกประมาณ 250,000 บาท)
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาประจําชมรมฯ
3. มี การแต่ งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมนักศึ กษาประจํา จังหวัด ทุ กจังหวัด มสธ. / สบศ. 3.2-2 (4) รายงานสรุ ปผล
ประมาณ 300 คน ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา และเดินทางเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี ก ารจัด บริ การนัก ศึ ก ษาวิช าทหาร มี ก ารจัด นักศึ กษาเข้า แข่ งขันกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยเป็ นประจําทุ กปี รวมทั้งการจัด แข่ งขันกี ฬ า มสธ.
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
5. มีการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา มสธ.พัฒนาโรงเรี ยนบ้านหนองสอง
รักษาสิ่ งแวดล้อม
ห้อง จ.ปราจี นบุรี และ มสธ.ราชบุรีผา้ ป่ าเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 ณ โรงเรี ยนบ้านพุ
บอนบน จ.ราชบุรี
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
6. มีการจัดกิจกรรมคลายเครี ยดหลังสอบ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลั
7. มี การจัดพิ ธีไหว้ครู ในวันปฐมนิ เ ทศนักศึ กษาใหม่ และกิ จกรรมวันลอย
2.5 กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม กระทง

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (5) คู่มือการฝึ ก
ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (6) บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาวิชาทหาร
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (7) คู่มือกีฬา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (8) โครงการค่าย
อาสาพัฒนา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (9) โครงการ
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (10) ภาพถ่าย
กิจกรรม
3. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
มี ก ารกํา หนดให้ ผู ้ที่ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ คณาจารย์ แ ละ มสธ. / สบศ. 3.2-3 (1) แบบประเมิน
ประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรม คณะ กรรมการชมรมนักศึ กษาจัดส่ ง รายงานผลการร่ วมกิ จกรรม เช่ น แบบเสนอ ความพึงพอใจโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา
ทั้ ง ที่ จั ด โดยสถาบั น และองค์ ก าร รายงานการไปเข้าร่ วมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา จัดส่ ง มสธ.
นักศึกษาทุกสิ้ นปี การศึกษา
ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อรับทราบและรวบรวม
มสธ./สบศ. 3.2-3 (2) รายงานสรุ ปผล
ประเมินความพึงพอใจโครงการค่าย
อาสาพัฒนา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-3 (3) รายงานผลการ
เข้าร่ วมกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
มีการประเมิ นผล และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิ จกรรมนักศึ กษา มสธ. / สบศ. 3.2-4 (1) รายงานการ
การจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนานักศึ กษา พิจารณาใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งการจัดกิ จกรรมนักศึ กษาให้นักศึ กษามี ความพึ ง ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกิจการ
อย่างต่อเนื่อง
พอใจมากยิ่งขึ้น
นักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ (สกอ. 4.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั และ 1. มีการจัดทําแผนหลักการวิจยั ซึ่ งกําหนดยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั
งานสร้างสรรค์เพื่ อให้บรรลุเป้ าหมาย
(เชิงปริ มาณ และคุณภาพ) แหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนการวิจยั รวมทั้ง
ตามแผนของสถาบันและสอดคล้อง
ผูร้ ับผิดชอบ
กับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2552 เพื่อกําหนดงบประมาณสนับสนุนการ
วิจยั
3. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนหลักการวิจยั และนําเสนอ
คณะกรรมการวิจยั พิจารณา
4. มีคณะกรรมการวิจยั กําหนดนโยบายการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบภารกิจส่ งเสริ มสนับสนุนการวิจยั และการเผยแพร่ และการทํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1) เอกสารแผน
หลักการวิจยั ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552-2556)
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OPR/Planning/pl_2/budget2552/
indexframe/fbudget-2.htm
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (3) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจยั

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มี ก ารจัด ทํา ระบบฐานข้ อ มู ล และ 1. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของโครงการวิจยั ซึ่ งได้นาํ มาเป็ น
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยั
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่ใช้
ข้อมูลการรายงานในคณะกรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ได้จริ ง
2. มีการปรับปรุ งฐานข้อมูลการวิจยั ทางด้านการศึกษาทางไกลให้เป็ นปั จจุบนั
3. ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการปรับฐานข้อมูลเพื่อให้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (โดยกําหนดเป็ น KPI การปฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
และกําหนดผูร้ ับผิดชอบ)
3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเงิ น 1. มีการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนการวิจยั ประจําปี 2552
ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ
- งบประมาณเงินรายได้ (การศึกษาทางไกล) จํานวน 5,138,000 บาท
เพื่ อ สนั บ สนุ นงานวิ จั ย และงาน
- งบประมาณเงินรายได้ (วิจยั สถาบัน) จํานวน 8,193,800 บาท
สร้างสรรค์
2. ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ตามยุทธศาสตร์ วิจยั ด้านวิชาการและการพัฒนา
ประเทศเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้รวมทั้งสิ้ นเป็ น จํานวน
14,122,500 บาท
- กองทุนรัตนโกสิ นทร์สมโภช 200 ปี จํานวน 3,600,000 บาท
- งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 7,522,500 บาท
- งบประมาณแผ่นดินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม (อิงรู ปแบบวิจยั )
จํานวน 3,000,000 บาท
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1) คู่มือการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจยั
มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2) ฐานข้อมูล
บทคัดย่องานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) เอกสาร
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินรายได้
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) ประกาศการให้
ทุนอุดหนุนการวิจยั วิชาการ (กองทุน
รัตนโกสิ นทร์สมโภช 200 ปี ) การวิจยั
งบประมาณแผ่นดิน (งบปกติ และ
บริ การวิชาการแก่สงั คม)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเงิ น 2. มีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจยั ทางด้านการศึกษาทางไกลผ่าน
ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ
เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั และพัฒนา มสธ.
เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน 3. มีการจัดทําร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วยเงินการวิจยั
สร้างสรรค์ (ต่ อ)
สถาบันเพื่อพัฒนางานประจําสู่ งานวิจยั
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
1. สถาบัน ฯ มี ร ะบบและกลไกพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด้า นการวิ จัย โดยจัด
บุคคลด้านการวิจยั
ฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการวิจยั แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยปี ละ 5 หลักสู ตร
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่ อนการฝึ กอบรม
1.1 จัดทําแบบสํารวจความต้องการฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นการวิจยั ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการ
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1.2 จัดทําหลักสูตร โครงการ งบประมาณ และตารางฝึ กอบรม
1.3 ประสานงานกับผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อเรี ย นเชิ ญ เป็ นวิ ท ยากรและขออนุ ม ัติ
ต้นสังกัด
1.4 ขออนุมตั ิการจัดฝึ กอบรม
1.5 จัดทําหนังสื อเวียนแจ้งหน่วยงานรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม
1.6 ประชาสัมพันธ์การฝึ กอบรมทางอินเทอร์เน็ตป้ ายประชาสัมพันธ์ และเสี ยง
ตามสายภายในมหาวิทยาลัย
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มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4) ข้อบังคับฉบับ
ร่ าง
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1) ขั้นตอนการ
ดําเนินงานฝึ กอบรม
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (2) แผนการจัด
ฝึ กอบรมปี 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (3) โครงการ
ฝึ กอบรม
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (4) สรุ ปผลการจัด
ฝึ กอบรม

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรั พยากร
บุคคลด้านการวิจยั (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1.7 ประสานงานกับหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง ได้แ ก่ สํา นัก เทคโนโลยี
การศึกษา สํานักพิมพ์ ศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรม
1.8 รวบรวมรายชื่ อและตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมและ
แจ้งผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
1.9 จัด ทํา ประกาศ/คํา สั่งแต่ งตั้งวิ ท ยากร และคํา สั่ง ให้บุค ลากรเข้า รั บ การ
ฝึ กอบรม
1.10 จัดเตรี ยมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กอบรม
1.11 ประสานงานกับศู นย์สัมมนาและฝึ กอบรมจัด เตรี ย มสถานที่ และการ
จัดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างการฝึ กอบรม
1.12 ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีการศึกษาในการบันทึก Video Webcast
การฝึ กอบรมเพื่อเผยแพร่ การฝึ กอบรมทาง http://eservice.stou.ac.th
1.13 นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรมกับวิทยากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานระหว่ างการฝึ กอบรม
2.1 ให้ก ารต้อ นรั บ และอํา นวยความสะดวกแก่ วิ ท ยากร และผูเ้ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรม
2.2 ดูแลความเรี ยบร้อยของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มระหว่างการฝึ กอบรม
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรั พยากร
บุคคลด้านการวิจยั (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินงานหลังการฝึ กอบรม
3.1 จัดทําสรุ ปผลการฝึ กอบรม
3.2 ตรวจสอบใบสํ า คัญ รั บ เงิ น และหลัก ฐานต่ า งๆ ให้ ค รบถ้ว นก่ อ นส่ ง
หลักฐานเพื่อชดใช้สญ
ั ญายืมเงินให้กองคลัง
3.3 แจ้งผลการฝึ กอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3.4 บันทึ กข้อมูลการฝึ กอบรมในฐานข้อมูลการบริ หารงานฝึ กอบรม และ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ (STOU QMIS)
สํ าหรั บในปี งบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้ มคี วามรู้ ด้านการวิจยั 5 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรการเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร เมื่อวันที่ 2526 พฤศจิ กายน 2551 ณ ห้องประชุ ม 2605 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 32 คน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 82.9
2. หลักสูตรการพัฒนางานประจําสู่งานวิจยั สถาบัน เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์
2552 ณ ห้องประชุมสามศร มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 58 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 97.1
3. หลักสู ตรเทคนิ คการออกแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม
2552 ณ ห้องประชุม 331 มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 26 คน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 83
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรั พยากร
บุคคลด้านการวิจยั (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. หลักสู ตรเทคนิ คการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุ ม 1607 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 54 คน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 95.0
5. หลักสู ตรการใช้โปรแกรม LISREL สําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 19-21 สิ งหาคม 2552 ณ ห้องคอมพิ วเตอร์ 1 ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม
28 คน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 100.0
โดยเฉลี่ยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 91.7
นอกจากนี้สถาบันวิจยั และพัฒนายังได้ร่วมกับสํานักการศึกษาต่อเนื่ องจัดฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั สําหรับบุคคลทัว่ ไป จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยั รุ่ นที่ 5 เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2552
ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 19 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 93.8
2. หลักสู ตรกลยุทธ์การพัฒนานักวิจยั รุ่ นที่ 4 เมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2552
ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 30 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 88.8
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจยั (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดตั้งคลินิกงานวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
2.

3.

4.

5.

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (5) โครงการจัดตั้ง
คลินิกวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มีการจัดทําสรุ ปผลการให้บริ การคลินิกวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (6) สรุ ปผลการ
ให้บริ การคลินิกวิจยั ด้านการวิจยั
การศึกษาทางไกล ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
มีการประชาสัมพันธ์การให้บริ การคลินิกวิจยั ด้านการศึกษาทางไกลหลากหลาย มสธ. / สวพ. 4.1-4 (7) การประชา
ช่องทาง
สัมพันธ์การให้บริ การคลินิกด้าน
การศึกษาทางไกล
มีการจัดสัมมนาด้านการศึ กษาทางไกลเพื่อให้บุคลกรมีความรู ้และความเข้าใจ มสธ. / สวพ. 4.1-4 (8) สรุ ปผลการจัด
เกี่ ย วกับ แนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อ การวิ จัย ด้า นการศึ ก ษาทางไกลกับ สัมมนาด้านการศึกษาทางไกล
ต่างประเทศและการนําเสนอผลงานวิจยั ทางด้านการศึกษาทางไกล
กระตุ น้ ให้มีการจัดทํา วิจยั สถาบันตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยจัด มสธ. / สวพ. 4.1-4 (9) หนังสื อเชิญ
ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันกําหนดขอบเขตของโครงการวิจยั
ประชุมวิจยั เพื่อร่ วมกันกําหนดขอบเขต
ของการศึกษาวิจยั แนวทางการ
ดําเนินงานในการยกฐานะของ
มหาวิทยาลัยให้เทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยเปิ ดชั้นนําในต่างประเทศ
ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีการดําเนินการวิจยั สถาบัน เรื่ อง การเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชกับมหาวิทยาลัยเปิ ดชั้นนําในต่างประเทศ
7. จัดประชุมผูท้ ี่เข้าอบรมโครงการวิจยั สถาบันและผูท้ ี่ สนใจเพื่อร่ วมจัดทํา
โครงการวิจยั สถาบันตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

5. มี ร ะบบสร้ างขวัญและกํา ลังใจและ 1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาได้จดั ให้มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจ
ยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงาน
และยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการดําเนินงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลผลงานวิจยั โดยเชิญชวนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่ งผลงานวิจยั เสนอพิจารณาขอรับรางวัลผลงานวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผลงานวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจยั
สําหรับในปี 2552 คณะกรรมการวิจยั ในการประชุมครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลผลงานดี
และชมเชยแก่ผลงานวิจยั 3 เรื่ อง ดังนี้
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มสธ. / สวพ. 4.1-4 (10) ประกาศม มสธ.
เรื่ อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจยั สถาบัน
ประจําปี งบประมาณเงินรายได้ 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (11) รายงานการ
ประชุมเพื่อร่ วมจัดทําโครงการวิจยั
สถาบันตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (12) รายชื่อผูส้ มัคร
เพื่อร่ วมจัดทําโครงการวิจยั สถาบัน
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) บันทึกเวียนการ
เสนอผลงานวิจยั เพื่อขอรับรางวัล
มสธ. / สวพ. 4.5-5 (2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัล
ผลงานวิจยั
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3) ผลการพิจารณา
การให้รางวัลผลงานวิจยั

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มี ร ะบบสร้ างขวัญและกํา ลังใจและ รางวัลผลงานวิจัยดี 1 เรื่ อง ได้แก่ การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
ยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงาน ใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล โดย รศ.ดร.
สร้างสรรค์ดีเด่น (ต่ อ)
อลิสา วานิชดี และคณะ
รางวัลผลงานวิจัยชมเชย 2 เรื่ อง ได้แก่
1.การพัฒนาและทดสอบรู ปแบบการพัฒนาศูนย์ขา้ วชุมชน โดย รศ. ดร.
สัจจา บรรจงศิริ และคณะ
2. การใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา โดย รศ.สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ และคณะ
2. มีการส่ งเสริ มความร่ วมมือการวิจยั ด้านการศึกษาทางไกลกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซี แลนด์
2.2 มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่ งมาเลเซี ย Open University Malaysia
3. มีการจัดทําแผนการดําเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการวิจยั การศึ กษา
ทางไกลตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. มี ก ารจัด ทํา แนวทางการขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ร่ วมกั บ สถาบั น ใน
ต่างประเทศ
5. มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ก ารขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัย ร่ วมกับ สถาบัน ใน
ต่างประเทศ
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (4) บันทึกการเจรจา
พื่อสร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
Massey ประเทศนิวซี แลนด์
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5) สัญญาลงนาม
ความร่ วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัย Massey ประเทศ
นิวซี แลนด์กบั
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6) สัญญาลงนาม
ความร่ วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งมาเลเซี ยกับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี ร ะบบสร้ างขวัญและกํา ลังใจและ
ยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น (ต่ อ)

6. มี ร ะบบและกลไกส่ งเสริ มความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งนัก วิ จัย กับ องค์ ก ร
ภายนอกทั้ง ภาครั ฐ เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งก็
ได้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7) แผนยุทธศาสตร์
ประจําปี 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (8) แนวทางการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั ร่ วมกับ
สถาบันในต่างประเทศ
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (9) เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน
1. การจัดตั้งศู นย์ วิจยั เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีนโยบายส่ งเสริ ม มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) คําสัง่ จัดตั้งศูนย์
และสนับสนุนการวิจยั ในสาขาต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจยั ไปใช้ พัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
ในการเรี ยนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็ นการเชื่อมโยงและ
สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสถาบันวิจยั และ
พัฒนาทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานประสานงานการดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทาง
ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะ
ทาง ตามความสนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปี งบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทางเพิ่มเติม 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พฒั นาเกษตร
อินทรี ย ์ สังกัดสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มี ร ะบบและกลไกส่ งเสริ มความ 2. จดทะเบียนบริ ษัท ที่ป รึ ก ษาไทย สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ด าํ เนิ นการขอจด
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งนัก วิ จัย กับ องค์ ก ร
ทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ทั ที่ ป รึ กษาการวิ จัย กับศู นย์ข ้อมูลที่ ปรึ กษาไทย สํา นักงาน
ภายนอกทั้ง ภาครั ฐ เอกชนและ
บริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในชื่อ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งก็
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) ได้รับอนุมตั ิเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาประเภท A หมายเลข
ได้ (ต่ อ)
ทะเบียน 2163 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 และได้รับการต่ออายุอีก 2 ปี เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2551 การจัดตั้งบริ ษทั ที่ปรึ กษาไทยเป็ นการดําเนิ นงานเชิ ง
รุ ก เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับประสบการณ์ และ/หรื อความชํานาญของ
มหาวิทยาลัยที่ ให้บริ การแก่แหล่งทุนภายนอก และเพื่ออํานวยความสะดวกให้
บุ ค ลากรของมหาวิทยาลัย สามารถขอรั บทุ นสนับ สนุ นการวิจัยจากแหล่งทุ น
ภายนอกได้จ ากทุ ก แหล่ ง ทุ น ปี งบประมาณ 2552 สถาบัน วิ จัย และพัฒ นา
ดํา เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล โครงการวิ จัย ในบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาไทย จํา นวน 20
โครงการ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) หนังสื อจาก
สํานักบริ หารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลังที่ กค 0907/2420 ลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2551
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3)
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ (สกอ. 4.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การ 1. สถาบันวิจยั และพัฒนาได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ผ่านการพิจารณารับรองรายงาน
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
การวิ จั ย จากคณะกรรมการวิ จัย ผ่ า นช่ อ งทางการเผยแพร่ ผลงานวิ จัย ที่
สร้างสรรค์ท้ งั ในวงการวิชาการและ
มหาวิทยาลัยดําเนิ นการอยู่ ประกอบด้วย การเผยแพร่ ในลักษณะจัดพิ มพ์เป็ น
การนําไปใช้ประโยชน์
รู ปเล่ม การเผยแพร่ ทางอิ นเทอร์ เน็ต การนําเสนอในการประชุ มทางวิชาการ
การสนับสนุ นให้บุคลากรร่ วมนําเสนอผลงานวิจยั กับหน่ วยงานภายนอก การ
เผยแพร่ ในวารสารที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (peer review) ของสถาบันการศึกษา และ
หน่ วยงานต่ า ง ๆ การเผยแพร่ ทางวิ ทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสี ยง การ
เผยแพร่ ทางหนังสื อพิมพ์ และการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยงั มีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีระบบการดําเนินงานตามเอกสารอ้างอิง

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1) ระบบและ
กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจยั (ฉบับที่ 2)
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่ อง หลักเกณฑ์การให้เงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยั
พ.ศ.2552
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4) รายชื่องานวิจยั
ที่เผยแพร่ ในปี 2552
2. มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย ด้า นการศึ ก ษาทางไกลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณารั บ รอง มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5) ฐานข้อมูล
รายงานการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล
บทคัดย่องานวิจยั ด้านการศึกษา
ทางไกลภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การ 3. มีการนําเสนอผลงานวิจยั ทางด้านการศึกษาทางไกล
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ท้ งั ในวงการวิชาการและ 4. มีการจัดทําฐานข้อมูลการวิจยั ด้านการศึกษาทางไกล
การนําไปใช้ประโยชน์ (ต่ อ)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์ 1. ดําเนิ นการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้ จากการวิจยั ที่ มีผลกระทบ
และสังเคราะห์ค วามรู ้ จากงานวิจัย
และ/หรื อเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านการศึ กษา การเมื องการปกครอง
และงานสร้างสรรค์ที่เชื่ อถือได้และ
สุ ขภาพอนามัย ตลอดจนวิถีการดํารงชี วิต ไปทําการเผยแพร่ ผ่านสื่ อมวลชน ซึ่ ง
รวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
ประกอบด้วยสื่ อโทรทัศน์ (ช่อง 11 และ UBC TV8) สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และ
หนัง สื อพิ ม พ์ (มติ ช น และคม ชัด ลึ ก ) ซึ่ งแต่ ล ะสื่ อ ที่ นํา เสนอ มี ร ะบบการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสี ยง
1.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญจากงานวิจยั
1.2 จัดทําประเด็นคําถาม และเชิญนักวิจยั หัวหน้าโครงการมาเป็ นผูใ้ ห้
คําตอบ และบอกเล่าข้อค้นพบสําคัญจากการวิจยั ใช้เวลาประมาณ
15 นาที
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) สรุ ปผลการจัด
สัมมนาด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการวิจยั ด้าน
การศึกษาทางไกล

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
2. สื่ อหนังสื อพิมพ์
และสังเคราะห์ค วามรู ้ จากงานวิจัย
2.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระสําคัญจากผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่เชื่ อถือได้และ
2.2 จัดทําสรุ ปและนําเสนอในลักษณะข้อค้นพบที่โดดเด่น
รวดเร็ ว ทั น ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์
สําหรับปี งบประมาณ 2552 สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ดาํ เนิ น การเผยแพร่
(ต่ อ)
ความรู ้ จากผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้ทนั ต่ อการใช้ประโยชน์ผ่านทางสื่ อ
รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยช่วง “คุยกับนักวิจยั ” จํานวน 5 ครั้ง
3. มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่ 1. มีการดําเนิ นการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปยังผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายใน
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยัง
และภายนอก ดังนี้
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทั้งภายในและภายนอก
1.1 ในกรณี ที่จดั พิมพ์เป็ นรู ปเล่ม หากผลงานเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะก็ จ ะดํา เนิ น การเผยแพร่ ไปยัง หน่ ว ยงาน และผู ้เ กี่ ย วข้อ งภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ถา้ เป็ นเรื่ องที่ เกิดประโยชน์แก่หน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก จะดําเนิ นการจัดส่ งตัวเล่มรายงานที่จดั พิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์หรื อฉบับ
ย่อแล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ตามสถาบันวิจยั ฯ ได้จดั ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ผวู ้ ิจยั
ได้รับทุ นจากงบประมาณแผ่นดิ นและจากกองทุนรัตนโกสิ นทร์ สมโภช 200 ปี
ให้แ ก่ เ ครื อ ข่ า ยวิ จัย ภายนอกเป็ นประจํา ได้แ ก่ ศู น ย์ข ้อ สนเทศการวิ จัย (วช)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดรัฐสภา
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มสธ. / สวพ.4.2-2 (1) บันทึกเชิญ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ผ่านสื่ อวิทยุโทรทัศน์
ในรายการ “เวลา มสธ.”
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) รายชื่อ
ผลงานวิจยั ที่เผยแพร่ เป็ นรู ปเล่ม
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) รายชื่อการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ และรายชื่อวารสารทาง
วิชาการ/วิจยั
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (3) ข่าววิจยั
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (4) สรุ ปผลการจัด
ประชุมทางวิชาการ
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (5) สรุ ปผลการจัด
นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยั
แห่งชาติ ประจําปี 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่
1.2 สนับสนุนให้นกั วิจยั ของมหาวิทยาลัยได้จดั ทําบทความวิจยั /วิชาการเพื่อ
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยัง ตี พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่ มี peer review หรื อนําเสนอในการ
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทั้งภายในและภายนอก ประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อนานาชาติ ที่ ห น่ ว ยงานภายนอกหรื อ
มหาวิทยาลัย (ต่ อ)
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ จัด ขึ้ น (ดัง รายชื่ อ การประชุ ม /สั ม มนาทางวิ ช าการ
ระดับชาติ/นานาชาติ และรายชื่อวารสารทางวิชาการ/วิจยั ) และประชาสัมพันธ์ใน
ข่าววิจยั รายเดือน
1.3 นําผลงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯ ภายหลัง
จากที่คณะกรรมการวิจยั มีมติรับรองรายงานการวิจยั เรี ยบร้อยแล้ว
1.4 จัดการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ประจําปี 2552 เรื่ อง
“การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิ พนธ์ ประจําปี 2552”
ในวันที่ 1-2 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. โดยมี
ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ องค์ ก ร
ประชาชน จํานวน 50 คน รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุ ปผลการจัดประชุมทาง
วิชาการฯ ที่แนบ
1.5 สนั บ สนุ น ให้ นั ก วิ จัย ของมหาวิ ท ยาลัย ได้เ ผยแพร่ ผลงานวิ จัย ภาค
นิ ทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี 2552” ซึ่ งจัดโดย
วช.เมื่อวันที่ 26-30 สิ งหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุ มบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุ งเทพฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุ ปผลการ
จัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยัง
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (ต่ อ)
4. มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย กั บ
องค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มี การสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อกับมหาวิ ทยาลัย เปิ ดประเทศมาเลเซี ย และ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ เ พื่ อสนับสนุ นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทํา บทความวิจัย ด้า น
การศึ กษาทางไกล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารอิเล็กทรอนิ กส์
ASEAN Journal of open distance Learning (AJODL)
สถาบันวิจยั และพัฒนาเป็ นหน่วยงานกลางที่ทาํ หน้าที่ประสานงานระหว่างแหล่งทุน
ภายนอก นักวิจยั และมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่โครงการวิจยั ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ขั้น ตอนก่ อ นยื่ น ข้อ เสนอโครงการวิ จัย สถาบัน ฯ รั บ เรื่ องการขอส่ ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั จากหัวหน้าโครงการ ดําเนิ นการประสานงานกับแหล่งทุน
จัดทําหนังสื อรายละเอียดขอยื่นข้อเสนอโครงการ และจัดส่ งข้อเสนอให้แหล่งทุน
2. ขั้นตอนระหว่างดําเนิ นโครงการวิจยั สถาบันฯ ประสานการเบิ กจ่ายเงิ น
กับแหล่างทุน กรณี ที่แหล่งทุนใช้วิธีจ่ายเป็ นเช็ค สถาบันฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ออกไป
รั บเช็ ค ทํา บันทึ กขออนุ มตั ิ จัด สรรเงิ นโครงการวิจยั ไปยังกองคลัง และแจ้งให้
นัก วิ จัย ทราบเมื่ อ กองคลัง สั่ ง จ่ า ยเช็ ค ให้ กับ หัว หน้า โครงการ กรณี ที่ หั ว หน้า
โครงการวิจยั ประสงค์จะยืมเงิ นทดรองจ่าย ทางสถาบันฯ จะประสานงานการยืม
เงินกับกองคลังให้แก่หวั หน้าโครงการ นอกจากนี้ สถาบันยังทําหน้าที่ประสานงาน
อํานวยความสะดวกให้แก่นกั วิจยั และแหล่งทุนตามการร้องขออีกด้วย
3. ขั้นตอนหลังจากโครงการวิจยั เสร็ จสิ้ น สถาบันฯ ดําเนิ นการเบิ กเงิ นค่า
ประกันผลงานให้แก่หวั หน้าโครงการ จัดทําสรุ ปงบประมาณที่ได้รับ หลังจากนั้นจะ
ประสานงานกับแหล่งทุนเรื่ องการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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มสธ. / สวพ.4.2-3 (6) วารสาร AJODL
VOL.1 No 2009

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) Flowchart การ
ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (2) หนังสื อ
สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่ นร
0108/2077 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (3) หนังสื อสํานัก
พัฒนาการคุมประพฤติ ที่ ยธ 0317/1715
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (4) หนังสื อ
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ กก
0402/6095 ลงวันที่ 5 สิ งหาคม 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (5) หนังสื อ
สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
ที่ พม 0504/1297 ลงวันที่
3 สิ งหาคม 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น
ด้วยระบบและกลไกของสถาบันฯ จึ งทํา ให้สามารถผลิ ตผลงานวิจัยที่ ถูก
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย กั บ นําไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในปี งบประมาณ2552 ได้แก่
องค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนํา 1. โครงการจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่ อ)
บริ ห ารจัด การข้อ มูล มาตรฐานความโปร่ งใสตามตัวชี้ ว ดั ที่ กาํ หนดภายใต้
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการจัดทําแผนติ ดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู ้ เพื่อนําไปจัดทํา
เป็ นหลักสู ตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติ
ด้วยกระบวนการละคร
3. โครงการจัดทําแบบสอบถามความคิ ดเห็ น วิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล
ข้อมูลการประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
4. โครงการวิจยั ประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่ อง
การป้ องกัน ปราบปราม และแก้ไขปั ญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ
และข้ามชาติ พ.ศ. 2546
5. โครงการสร้างเสริ มพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรี ยน
โครงการคุม้ ครองสิ ทธิ สตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ สตรี ใน
ชุมชน
6. โครงการวิจยั ประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่ อง
การป้ องกัน ปราบปราม และแก้ไขปั ญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ
และข้ามชาติ พ.ศ. 2546
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มสธ. / สวพ. 4.2-4 (6) หนังสื อมูลนิ ธิ
พัฒนาไท ที่ มพท. 52/100 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (7) หนังสื อ
สํานักงานกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว ที่ พม 0403/2508 ลงวันที่
21กรกฎาคม 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น 7. โครงการสร้างเสริ มพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรี ยน
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย กั บ
โครงการคุม้ ครองสิ ทธิ สตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ สตรี
องค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ในชุมชน
ผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่ อ)
5. มี ก ลไกสนับสนุ น การจดสิ ท ธิ บัต ร
การซื้ อขายทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญา
ตลอดจนการคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ของ
งานวิ จั ย หรื อสิ่ งประดิ ษ ฐ์ หรื อ
นวั ต กรรมให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย เจ้ า ของ
ผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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-

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา และบุคลากรวิจยั (สกอ. 4.3, สมศ. 2.2 และ 2.3)
วิธีคํานวณ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

มากกว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ปี การศึกษา 2552 มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์
จากภายในมหาวิทยาลัยเป็ นเงิน 13,182,100.36 บาท และ
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นเงิน 155,477,625.57 บาท
รวมทั้งสิ้ น เป็ นเงิน 168,659,725.93 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่ากับ 450,961.83 บาท ต่ออาจารย์ประจําที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
จํานวน 374 คน (ไม่นบั รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
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ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
ภายในสถาบัน
จํานวน
จํานวนเงิน
ผู้รับทุน
(บาท)
(คน)

ปี การศึกษา 2552
จํานวนอาจารย์ประจํา
374 คน *

125

ภายนอกสถาบัน
จํานวน จํานวนเงิน
ผู้รับทุน
(บาท)
(คน)
77

13,182,100.36

รวมเงินสนับสนุน
ภายในและภายนอกถาบัน
(บาท)

155,477,625.57

168,659,725.93

เฉลีย่ ต่ ออาจารย์ ประจํา
450,961.83 บาท : คน
* นับจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยที่ ปฏิ บัติงานจริ ง ไม่ รวมที่ ลาศึกษาต่ อ
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระหว่าง
1 - 16,999 บาท

2 คะแนน
ระหว่าง
17,000 - 24,999 บาท

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
25,000 บาท

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

25,000 บาท
450,961.83 บาท

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 4.3(1)
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา และบุคลากรวิจยั
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ที่ตพี มิ พ์ เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียนทรัพย์ สินทางปัญญา หรือนําไปใช้ ประโยชน์ ท้ ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และการนําไปใช้ประโยชน์
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ระหว่างร้อยละ
20 - 29

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
76
374

X100 = ร้อยละ 20.32

ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
จํานวนการเผยแพร่ /
นําไปใช้ ประโยชน์

ระดับ
ระดับชาติ นานาชาติ
(เรื่อง)
(เรื่อง)

รวม
(เรื่อง)

รวม
ทั้งสิ้น
(เรื่อง)

ตีพิมพ์เผยแพร่
37
30
7
76
นําไปใช้ประโยชน์
39
39
** นับจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยที่ ปฏิ บัติงานจริ ง ไม่ รวมที่ ลาศึกษาต่ อ
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จํานวน
อาจารย์ ประจํา
และนักวิจยั **
(คน)

ร้ อยละต่ อ
อาจารย์ ประจํา
และนักวิจยั

374

20.32

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระหว่างร้อยละ
1 - 19

2 คะแนน
ระหว่างร้อยละ
20 - 29

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 30

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

2

ร้อยละ 30
ร้อยละ 20.32

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 4.4(1)
ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําและบุคลากรวิจยั ที่ได้ รับทุนทําวิจยั และงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ ออาจารย์ ประจําและบุคลากรวิจยั (สมศ
2.4 และ 2.5)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับทุนทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันปี การศึกษานั้น
(ไม่นบั ซํ้าแม้วา่ อาจารย์ประจําหรื อบุคลากรวิจยั จะได้ทุนวิจยั หลายครั้งในปี นั้นๆ)
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจยั ในปี นั้น (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 30 – 44

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
174
374

174

X100 = ร้อยละ 46.52

X 100

ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
หน่วย : คน
ปี การศึกษา 2552
จํานวนอาจารย์ ประจําและบุคลากรวิจยั
จํานวน
ที่ได้ รับทุนทําวิจยั
อาจารย์
รวมทั้งสิ้น
ประจํา**
ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
123
77
174
374
* นับจานวนอาจารย์ ประจาที่ ปฏิ บัติงานจริ ง ไม่ รวมที่ ลาศึกษาต่ อ

ร้ อยละต่ อ
อาจารย์
ประจํา
46.52

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 -29

ร้อยละ 30 - 44

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 45

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

3

ร้อยละ 45
ร้อยละ 46.52

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 4.4.1(1) ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับทุนทําวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
ประจําและบุคลากรวิจยั
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4.2 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่เข้ าร่ วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ 5.9)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการ หรื อนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณนั้น
(ไม่นบั ซํ้าถึงแม้วา่ อาจารย์ผนู ้ ้ นั จะเข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานหลายครั้ง)
จํานวนอาจารย์ประจําในปี งบประมาณนั้น (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 35 – 49

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
194
359

X100 = ร้อยละ 54.04

ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
หน่วย : คน
ปี การศึกษา 2552
จํานวนที่เข้ าร่ วมประชุม /
ระดับ
จํานวน
ร้ อยละต่ ออาจารย์
ระดั
บ
ชาติ
รวม
*
นําเสนอผลงานวิชาการ
นานาชาติ
อาจารย์ ประจํา**
ประจํา
เข้าร่ วมประชุมวิชาการและ
164
37
194
359
54.04
นําเสนอผลงานวิชาการ
* ไม่ นับซา้ ถึงแม้ ว่าอาจารย์ ผ้ นู ั้นจะเข้ าร่ วมประชุมหรื อนาเสนอผลงานหลายครั้ ง
** นับจานวนอาจารย์ ประจาที่ ปฏิ บัติงานจริ ง ไม่ รวมที่ ลาศึกษาต่ อ
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 -34

ร้อยละ 35 -49

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 50

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ร้อยละ 50
ร้อยละ 54.04

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 4.4.2(1) ร้อยละของอาจาร์ประจําที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการ หรื อนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารจัด ทํา นโยบาย แผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัยให้มีการจัดทํา แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552-2556 ซึ่ งถื อ
และแผนดําเนิ นงานของการบริ การ เป็ นยุ ทธศาสตร์ และกรอบทิ ศทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการประจําปี
วิชาการแก่สงั คม
โดยเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยจากแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี
สู่ แผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ. 2552 – 2555 และถ่ายทอดลงสู่ การปฏิ บตั ิ ใน
แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี โดยผ่านโครงการยุทธศาสตร์ และกิ จกรรมตามภารกิ จ
พื้นฐานที่ สอดคล้องกันระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เชิ งยุทธศาสตร์ ในการ
ตอบสนองผลผลิ ตผลลัพธ์ของมหาวิ ทยาลัย ได้แก่ การผลิ ตบัณฑิ ต การบริ การ
วิชาการแก่สังคม การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ การทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม
การบริ การรู ปแบบพิเศษ รวมทั้งภารกิ จการสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย ใน
ดําเนิ นการงานจัดทําแผนงานและงบประมาณตามโครงสร้ างแผนงานของระบบ
งบประมาณ ทั้ง 6 แผน ดังนี้ (ก) แผนงานจัดการศึกษา (ข) แผนงานบริ การวิชาการ
แก่ สังคม (ค) แผนงานวิจัย (ง) แผนงานทํา นุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม (จ) แผนงาน
บริ การรู ปแบบพิเศษ (ส) แผนงานพัฒนาองค์กร
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-1 (1) แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552)
ฉบับนโยบาย เป้ าหมายและการถ่าย
ทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 –
2556) สู่แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ภารกิ จด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม ปรากฏอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึ กษา
และการศึ กษาต่ อเนื่ องตลอดชี วิต โดยมี เป้ าประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่ อขยายโอกาสทาง
การศึ กษาและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน และ ข้อที่ 2 เพื่อบริ การวิชาการวิชาชี พแก่สังคมให้เกิ ดสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
2. มี คณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อ
มสธ. มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงการและติ ดตามผลการดําเนิ นโครงการ
หน่ ว ยงานดํา เนิ น การให้ บ ริ การ บริ การวิชาการแก่สังคม (เงินแผ่นดิน) ทําหน้าที่พิจารณากําหนดแผนแม่บทในการ
วิชาการแก่สงั คมตามแผนที่กาํ หนด ดําเนินโครงการบริ การวิชาแก่สังคม และจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่างๆ
การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็ นรายไตรมาส
คณะทํางานฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิโครงการ และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบเงิ น
อุดหนุน ลงสู่โครงการ/ชุดโครงการ มีท้ งั โครงการไม่อิงรู ปแบบวิจยั โดยให้บริ การ
วิชาการแก่สงั คม ชุมชนและประชาชนในลักษณะการจัดฝึ กอบรม ประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ การเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ น
ต้น และ โครงการอิงรู ปแบบวิจยั แล้วนํา ผลที่ ได้ขยายลงสู่ การบริ การสังคม ชุ มชน
และประชาชน โดยกําหนดแผนแม่บทของการให้บริ การออกเป็ น 10 แผนงาน
ได้แก่
1. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่ งเสริ มงานวิจยั ไปสู่การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่)
179

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-1 (2) แผนพัฒนาระยะ 5
ปี

มสธ. / กผ. 5.1-2 (1) คําสัง่ มสธ. ที่
2771/2551 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
(เงินแผ่นดิน) ลงวันที่ 8 กันยายน 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี คณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อ
หน่ ว ยงานดํา เนิ น การให้ บ ริ การ
วิชาการแก่สังคมตามแผนที่ กาํ หนด
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจยั ไปสู่ การให้บริ การวิชาการแก่สังคม
(โครงการเดิม)
5. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริ การวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่ งเสริ มชมรมนักศึกษา มสธ. เพื่อบริ การวิชาการแก่สงั คม
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารกํา หนดประกาศมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช เรื่ อ ง
3. มี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละหรื อ
ระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม (ไม่อิงรู ปแบบวิจยั )
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตามมติ ครม. หนังสื อกระทรวงการคลังว่าด้วย
สังคม
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
(ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทํางานฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ
ในการดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ประกอบด้วย
ก. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
ข. การจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ค. การบริ หารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ง. การติดตามผลการดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
จ. การประเมินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ฉ. ปฏิทินการดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ช. แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซ. เอกสารข้อมูลประกอบอื่นๆ
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มสธ. / กผ.5.1-3 (1) หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิในการดําเนินโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552
มสธ. / กผ.5.1-3 (2) รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551
มสธ. / กผ.5.1-3 (3) สรุ ปผลการประชุม
แนวทางการจัดทําโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปี งบประมาณ
2552 (เงินแผ่นดิน) เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
การให้ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คม ของมหาวิ ท ยาลัย มี รู ป แบบและวิ ธี ก าร
แผนที่กาํ หนด
ประเมินผลดังนี้
1. เมื่ออนุมตั ิและทําสัญญาโครงการโดยมีแผนงวดงานและแผนการใช้จ่ายและ
กําหนดเป็ น KPI ในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี ของหน่วยงาน
2. การเบิกจ่ายตามแผนโดยการเบิกแต่ละงวดจะต้องรายงานผลการติดตามการ
ใช้จ่ายเงินตามแบบ ผด.ผส.4 ก่อนการขออนุมตั ิการเบิกจ่ายในงวดถัดไป
3. มีการรายงานผลการดําเนิ นการของโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมในรอบ
6 ,9 ,12 เดือน ต่ออธิ การบดีและรองอธิ การบดีที่กาํ กับดูแล
4. ให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิชาการ
บริ การแก่สงั คม ต่อประธานคณะทํางาน
5. มีคณะกรรมการเร่ งรัด ติ ดตาม การเบิ กจ่ ายงบประมาณแผ่นดิ น ที่ มีการ
เบิกจ่ายของโครงการวิชาการบริ การแก่สงั คม
6. มีการประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน จากการ
ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (PART)
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มสธ. / กผ.5.1-4 (1) แบบรายงานผลการ
การดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ ผด.บส.3)
มสธ. / กผ.5.1-4 (2) รายงานการติดตาม
ผลการการดําเนินโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552 รอบ 6 เดือน
มสธ. / กผ. 5.1-4 (3) รายงานการ
ติดตามผลการการดําเนินโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
คณะทํางานฯ ได้นาํ ข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนิ น มสธ. / กผ. 5.1-5 (1) อ้างถึงเอกสาร
การบริ การวิชาการแก่สงั คม
โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ในแต่ละครั้งมา มสธ. 5.1-4(2) และ 5.1-4(3)
ปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สงั คม ดังเช่น
มสธ. / กผ. 5.1-5 (2) รายงานการ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 6/ 2552
1. ศึ กษา วิเคราะห์และรวบรวม ระเบี ยบ มติ ขั้นตอนการบริ หารและการเบิ ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมที่ตอ้ งมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน มสธ. / กผ. 5.1-5 (3) รายการการประชุม
เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผนงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ครั้งที่
2. ปรับปรุ งรู ปแบบบันทึกการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
8/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
3. ปรั บปรุ งรู ปแบบการยืมเงิ นและการเบิ กจ่ายงบประมาณให้เป็ นมาตรฐาน มสธ. / กผ. 5.1-5 (4) รายการการประชุม
เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ แบบ ผด.บส.4
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ครั้งที่
ส่ วนผลการประเมิ น การดําเนิ นโครงการบริ การวิ ช าการแก่ สังคม ประจํา ปี 9/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน ได้นาํ ไปปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สังคม มสธ. / กผ. 5.1-5 (5) รายการการประชุม
ในปี ถัดไป ดังนี้
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ครั้งที่
1. การกําหนดแนวทางให้มีความเชื่ อมโยงสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และบูรณา 10/2552 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2552
การระหว่างการบริ การวิชาการแก่สังคม กับภารกิจด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย เช่น มสธ. / กผ. 5.1-5(6) สรุ ปผลการประชุม
ให้มีการระบุให้เห็นว่าโครงการวิชาการ ไปเชื่ อมโยงกับพันธกิจการจัดการเรี ยน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้แจงการบริ หาร
การสอน ในชุดวิชาใด โดยกําหนดไว้เอกสารแนบท้ายสัญญาสําหรับในปี 2553
และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
2. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและ โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม (ไม่อิงรู ปแบบวิจยั )
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงิน
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทําคําขอและบริ หารจัดการผ่านระบบเครื อข่าย แผ่นดิน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
4. การกํา หนดหลักเกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ ในการให้บริ การแก่ สังคมเพื่ อ ให้
การบริ การวิชาการแก่สงั คม (ต่ อ)
ผลลัพ ธ์ที่ได้เกิ ดประโยชน์แก่ สังคมอย่า งสู งสุ ด ตามแนวทางการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
5. การกํา หนดและกระจายภารกิ จ ในด้า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมให้
หน่วยงานทั้งส่ วนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาสังคม
6. การจัด ทํา เว็บ ไซต์ก ลางในการเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์ ด้า นการบริ ก าร
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิ ดความเป็ นเอกภาพ ในการนําเสนอ
ผลงานต่อสังคมได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
7. จัดให้มีการสัมมนาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดทําโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมเพื่อสามารถนําส่ งผลผลิตและผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย เช่นสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
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มสธ. / กผ. 5.1-5 (7) ตัวอย่าง
เอกสารแนบท้ายสัญญา ปี 2553
มสธ. / กผ. 5.1-5 (8) บันทึก ศธ(พ)
0522.01(03)/150 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2552 เรื่ อง การพัฒนาระบบคําขอและ
จัดการงบประมาณโครงการผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
มสธ. / กผ. 5.1-5 (9) สรุ ปผลการประชุม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้แจง วิธี
ปฏิบตั ิการบริ หารงบประมาณ การยืม
เงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง และการ
ติดตามผลกาการใช้จ่าย ตามแบบ
ผด.บส.4 โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-5 (10) คําสัง่ มสธ. ที่
3159 / 2552 เรื่ อง ให้บุคลากรประชุม
เชิงปฏิบตั ิการการจัดทําร่ างประกาศ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมที่ไม่อิงรู ปแบบวิจยั ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบริ การวิชาการแก่สงั คม (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

6. มี การจัด ทํา แผนการเชื่ อมโยงและ
บูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการเรี ยนการสอน หรื อ
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

คณะทํางานฯ ได้กาํ หนดให้แผนการดําเนิ นโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 มี การเชื่ อมโยงและบู ร ณาการการบริ การทาง
วิ ช าการแก่ สั ง คมเข้า กับ การเรี ยนการสอน หรื อการวิ จัย หรื อการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังเห็นได้จาก การที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้กาํ หนด
แผนแม่บทการให้บริ การออกเป็ น 10 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่ งเสริ มงานวิจยั ไปสู่การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่)
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มสธ. / กผ. 5.1-5 (11) หนังสื อเชิญ
ประชุมบันทึก ศธ 0522.01(03) / 1156
วันที่ 21 ตุลาคม 2552 เรื่ อง ขอเชิญเป็ น
วิทยากรการสัมมนาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
“ด้านผูส้ ูงอายุ” กับการบริ การวิชาการแก่
สังคม
มสธ. / กผ. 5.1-5 (12) บันทึก ศธ
0522.01/ว 5578 วันที่ 22 ตุลาคม 2552
เรื่ อง เชิญเข้าร่ วมสัมมนาผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย “ด้านผูพ้ ิการ” กับการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม
มสธ. / กผ. 5.1-6 (1) รายการการ
ประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 ตุลาคม
2551
มสธ. / กผ. 5.1-6 (2) รายการการ
ประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 15
มกราคม 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี การจัด ทํา แผนการเชื่ อมโยงและ
บูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการเรี ยนการสอน หรื อ
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจยั ไปสู่ การให้บริ การวิชาการแก่สังคม
(โครงการเดิม)
5. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริ การวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่ งเสริ มชมรมนักศึกษา มสธ. เพื่อบริ การวิชาการแก่สงั คม
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยน
การสอน ในแผนงานที่ 1 2 5 7 8 และ 10 โดยกําหนดไว้เป็ นเอกสารแนบท้าย
สั ญ ญาที่ ร ะบุ ใ ห้ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ การเรี ยนการสอนในชุ ด วิ ช าใดใน
มหาวิทยาลัย
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการวิจยั
โดยเห็นชอบให้มีการบริ การทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะโครงการที่ อิงรู ปแบบ
วิจยั ในแผนงานที่ 3 และ การนําผลการวิจยั ไปสู่การให้บริ การแก่สงั คม ในแผนที่ 4
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ในแผนงานที่ 6 และ 9
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เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลและนําผล
การประเมิ น ไปพิ จารณาปรั บ ปรุ ง
ความเชื่ อมโยง และบู ร ณาการ
ระหว่างการบริ การวิชาการแก่สังคม
กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
คณะทํา งานฯ ได้นํา ผลจากการติ ด ตาม และประเมิ นสัมฤทธิ ผ ลการดํา เนิ น
โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่ งพิจารณาตาม
แผนแม่ บ ทการให้บ ริ ก ารวิ ช าการ 10 แผนงาน มาเป็ นข้อ มู ล ในการวางแผน
ปรับปรุ ง พัฒนาการดําเนิ นงานด้านบริ การวิชาการแก่สังคม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2553 โดยให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเข้า
กับการเรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อ การทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม ที่ มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนดเป็ นแผนงานของการให้บริ การวิชาการแก่สังคม จําแนก
เป็ น 10 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่ งเสริ มงานวิจยั ไปสู่การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่)
4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจยั ไปสู่ การให้บริ การวิชาการแก่สังคม
(โครงการเดิม)
5. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริ การวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่ งเสริ มชมรมนักศึกษา มสธ. เพื่อบริ การวิชาการแก่สงั คม
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มสธ. / กผ. 5.1-7 (1) สรุ ปผลการประชุม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้แจงการบริ หาร
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม ประจําปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553 (งบ
แผ่นดิน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (2) สรุ ปผลการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้ แจง วิธี
ปฏิบตั ิการบริ หารงบประมาณ การยืม
เงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง และการ
ติดตามผลกาการใช้จ่าย ตามแบบ
ผด.บส.4 โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (3) รายงานประชุม
คณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 7
ตุลาคม 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลและนําผล
การประเมิ น ไปพิ จารณาปรั บ ปรุ ง
ความเชื่ อมโยง และบู ร ณาการ
ระหว่างการบริ การวิชาการแก่สังคม
กับ ภารกิ จ อื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ใน 2 ลักษณะ
1.ประเมินรายโครงการที่เน้นจํานวนผูร้ ับบริ การ และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผ่านรายงาน PART ที่นาํ เสนอ สํานักงบประมาณ ของผลผลิต
ผลงานบริ การวิชาการ ประจําปี 2552
และมีการนําผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น มาปรับปรุ งดังนี้
1.นํา ไปบู ร ณาการกับ การเรี ย นการสอนกํา หนดให้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาที่
ผูร้ ับผิดชอบโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม จะต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชดั เจน ว่า
โครงการนั้นไปบูรณาการกับชุดวิชาใดของมหาวิทยาลัย
2.นําไปบูรณาการกับการวิจยั โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกสาขาวิชา ในการนํา
ข้อค้นพบผลการวิจยั ที่ได้ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว ไปสู่การให้บริ การแก่สงั คม
3.นําไปบูรณาการกับการทํานุ บํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สาํ นักการศึกษาต่อเนื่อง สํานักวิชาการ สํานักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วิทย
พัฒนา เพื่ อจัดทําโครงการเกี่ ยวการทํานุ บาํ รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม และนําไป
เผยแพร่ ต่อสังคมผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น โครงการอบรมพระภิ กษุสงฆ์ของสํานัก
การศึ กษาต่อเนื่ อง โครงการเทศน์มหาชาติ ของสํานักวิชาการ โครงการนนทบุรี
ศึกษาของ สํานักบรรณสารสนเทศ และโครงการตามรอยสุ นทรภู่ของศูนย์วิทยพัฒนา
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มสธ. / กผ. 5.1-7 (4) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม ประจําปี งบประมาณ 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (5) แบบรายงานผล
การวิเคราะห์ระดับความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ประจําปี งบประมาณ 2552

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มีส่วนร่ วมในการให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคมเป็ นที่ปรึกษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา (สกอ. 5.2 และ สมศ. 3.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาการ เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติในปี การศึกษานั้น
(ไม่นบั ซํ้าแม้วา่ อาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่ วมในการให้บริ การฯ หลายครั้ง)
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมที่ ลาศึกษาต่ อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 35

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
148
380

1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 24

ร้อยละ 25 - 34

X100 = ร้อยละ 38.95

เกณฑ์ การประเมิน
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3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 35

X 100

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ร้อยละ 35
ร้อยละ 38.95

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 5.2(1)
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นที่ปรึ กษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 ร้ อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา (สกอ. 5.3 และ สมศ. 3.1)
วิธีการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรื อนานาชาติในปี การศึกษานั้น
จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
225
มากกว่าหรื อเท่ากับ
X100 = ร้อยละ 62.67
ร้อยละ 30
359
** นับจานวนอาจารย์ ประจาที่ ปฏิ บัติงานจริ ง ไม่ รวมที่ ลาศึกษาต่ อ
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1- 24

ร้อยละ 25 - 39
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3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 40

X 100

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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ร้อยละ 40
ร้อยละ 62.67

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 5.3(1)
ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 75 - 84

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ร้อยละ 85.44

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 65 - 74

ร้อยละ 75 - 84

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 85

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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ร้อยละ 85
ร้อยละ 85.44

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 5.4(1)
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม
193

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5 จํานวนแหล่ งให้ บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้ รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สกอ. 5.5 และ สมศ. 3.5)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ งให้บริ การวิชาการในรู ปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อชุมชนในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู ้ ซึ่ งได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ ที่ได้ผา่ นการประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี งบประมาณ 2551 จํานวน 9 แหล่งได้แก่
1) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
2) สํานักการศึกษาต่อเนื่อง
3) สํานักคอมพิวเตอร์
4) สํานักทะเบียนและวัดผล
5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
6) ศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (สถาบันวิจยั และพัฒนา) ในฐานะที่ปรึ กษาสาขาเบ็ดเตล็ด ด้านนโยบายระดับ
ระหว่างประเทศและสาขาประชากรด้านการวิจยั และประเมินผล
7) โครงการศูนย์สุโขทัยศึกษา
8) ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
9) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

1- 2 แหล่ง

3 แหล่ง
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3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
4 แหล่ง

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 แหล่ง

ผลการดําเนินงาน

9 แหล่ง

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.1 มีการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 3.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี แ ผ น ใ น ก า ร นํ า ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ กา ร ณ์ จา กกา ร บ ริ กา ร
วิช าการ/วิช าชี พ มาใช้ในการเรี ย น
การสอนและการวิจยั
2. มี การนํา ความรู ้ และประสบการณ์
จากการบริ การวิช าการ/วิช าชี พ มา
ใช้ในการเรี ยนการสอนอย่างน้อย 1
โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
มีแผนการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการ / วิชาชี พมาใช้ในการ ศษ 5.5.1-1 (1) ตัวอย่างแผนการนํา
เรี ยนการสอนและการวิจยั
ความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การ
วิชาการ / วิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
มีการนําความรู ้จากการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษามาใช้ในการเรี ยนการ ศษ 5.5.1-2 (1) ตัวอย่างแผนกิจกรรม
สอน เช่น
การศึกษาชุดวิชา สารสนเทศและการ
- นําความรู ้จากโครงการบริ การวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจยั
วิจยั บริ หาร (23501)
ของผูบ้ ริ หารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ศษ 5.5.1-2 (2) ตัวอย่างแผนกิจกรรม
นนทบุรี มาใช้ในการเรี ยนการสอน ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจยั บริ หาร
การศึกษาชุดวิชา วิจยั ทางการบริ หาร
(23501) และชุดวิชา วิจยั ทางการบริ หารการศึกษา (23701)
การศึกษา (23701)
3. มี การนํา ความรู ้ และประสบการณ์ มีการนําความรู ้จากการบริ การวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการวิจยั เช่น
ศษ 5.5.1-3 (1) ตัวอย่างรายงานการวิจยั
จากการบริ การวิช าการ/วิช าชี พ มา
- นําความรู ้จากการบริ การวิชาการโครงการการอบรมให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
เรื่ อง การพัฒนาชุดฝึ กอบรมแบบกลุ่ม
ใช้ในการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
เรื่ อง ไข้หวัดใหญ่ 2009 มาใช้ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดฝึ กอบรมแบบกลุ่ม กิจกรรม เรื่ อง ไข้หวัดใหญ่ 2009
กิจกรรม เรื่ อง ไข้หวัดใหญ่ 2009
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง

4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิ ชาการ/วิช าชี พ มาใช้ใ น
การเรี ยนการสอนและการวิจัย อย่า ง
น้อย 1 โครงการ

มีการนําความรู ้ จากการบริ การวิชาการโครงการ /วิชาชี พมาใช้ในการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั เช่น
- นําความรู ้จากการบริ การวิชาการโครงการจัดการความรู ้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริ มบริ การความรู ้สู่ชุมชน มาใช้ใน
การเรี ยนการสอน วิชา การวางแผน การกํากับและการประเมินการศึกษานอก
ระบบ (26702) รวมทั้งมีการนํามาสู่การทําวิจยั ต่อเนื่อง โดยการจัดทําโครงการ
วิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
5. มีการบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอน
กั บ การวิ จั ย และการบริ การวิ ช าการ/
วิชาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ

ศษ 5.5.1-4 (1) ตัวอย่างแผนกิจกรรม
การศึกษาชุดวิชา การวางแผน การกํากับ
และการประเมินการศึกษานอกระบบ
(26702)
ศษ 5.5.1-4 (2) ตัวอย่างโครงการวิจยั เรื่ อง
ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
-

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการครบ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.2 ค่ าใช้ จ่ายและมูลค่ าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพือ่ สั งคมต่ ออาจารย์ ประจํา (สมศ 3.4) และ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.3 รายรับของสถาบันในการให้ บริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่ ออาจารย์ ประจํา (สมศ 3.6)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ครั้งที่ 4 / 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีมติให้งดเว้นการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ น้ ี ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2552 เนื่องจาก เป็ นตัวบ่งชี้ที่ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.4 ระดับความสํ าเร็จในการให้ บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สมศ. 3.7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี แ ผ น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า ร
ให้ บ ริ การวิ ช าการอย่ า งครบถ้ว น
ตามพันธกิจของสถาบัน
2. มี ก ารให้ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คม
ตามแผนหรื อโครงการในการ
ให้ บ ริ การวิ ช าการอย่ า งครบถ้ว น
ตามพันธกิจของสถาบัน
3. มี การบูร ณาการการเรี ย นการสอน
หรื อการวิ จัย หรื อการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ให้บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม อย่ า ง
น้อย 1 โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาโครงการและติ ดตามผลการ
ดําเนิ นโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม คณะทํางานชุดนี้ มีหน้าที่พิจารณากําหนด
แผนแม่บทในการดําเนิ นโครงการบริ การวิชาแก่สังคม และจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการต่างๆ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ น
รายไตรมาส
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ได้จดั สรรงบประมาณลงสู่โครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมต่าง ๆ 10 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่ งเสริ มงานวิจยั ไปสู่การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่) แห่งการเรี ยนรู ้
4. แผนงานการนําข้อค้นพบจากการวิจยั ไปสู่ การให้บริ การวิชาการแก่สังคม
(โครงการเดิม)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 5.5.4-1 (1) คําสัง่ มสธ. ที่
2771 / 2551 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
(งบแผ่นดิน) ลงวันที่ 8 กันยายน 2551
มสธ. / กผ. 5.5.4-1 (2) สรุ ปผลการ
ประชุมแนวทางการจัดทําโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม ประจําปี
งบประมาณ 2552 (เงินแผ่นดิน) เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ผ ลงานวิจัย / ผลงานสร้ า งสรรค์
หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที่เกิดจาก
การบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ

5. เกิ ด เครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่า ง
สถาบัน การศึ ก ษาและองค์ ก รใน
ชุ มชนในการพัฒ นาความเข้มแข็ ง
ของชุ ม ชน และพัฒ นาสั ง คมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 1 โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริ การวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่ งเสริ มชมรมนักศึกษา มสธ. เพื่อบริ การวิชาการแก่สงั คม
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยน
การสอน ในแผนงานที่ 1, 2 , 5 , 7, 8 และ 10 โดยกํา หนดไว้เ ป็ น
เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ระบุให้ชดั เจน สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในชุดวิชา
ใดในมหาวิทยาลัย
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการวิจยั
โดยเห็นชอบให้มีการบริ การทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะโครงการที่อิงรู ปแบบ
วิจยั ในแผนงานที่ 3 และ การนําผลการวิจยั ไปสู่การให้บริ การแก่สงั คม ในแผนที่ 4
- การเชื่ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ในแผนงานที่ 6 และ 9
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทํา งานฯ ได้จัด สรรงบประมาณแผ่นดิ น
จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดทําโครงการจัดตั้งศู นย์ การเรี ยนรู้ ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ งเป็ นโครงการที่ ส่ งผลต่ อประชาชน ชุ มชน ท้องถิ่ นทัว่ ประเทศและ
สังคมโดยรวม มีความพร้อมทั้งด้านข้อมูล สื่ อ เครื อข่ายความร่ วมมือ ตลอดจน
การบูรณาการทั้งด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการในการ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 5.5.4-1 (3) รายงานการ
ติดตามผลการการดําเนินโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน

มสธ. / กผ. 5.5.4-5 (1)
http://cdlearnse.stou.ac.th/

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. เกิ ด เครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่า ง
สถาบัน การศึ ก ษาและองค์ ก รใน
ชุ มชนในการพัฒ นาความเข้มแข็ ง
ของชุ ม ชน และพัฒ นาสั ง คมแห่ ง
การเรี ย นรู ้ อย่ า งน้อ ย 1 โครงการ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ดําเนินการ มีความเหมาะสมในการเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมได้ใน
หลายระดับ ทั้งระดับการให้ขอ้ มูลเป็ นความรู ้การปรึ กษาหารื อ การเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการร่ วมดําเนิ นการเพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1-2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

4 ข้อแรก
ครบ 5 ข้อแรก

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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รายการเอกสารอ้ างอิง

องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารกํ า หนดนโยบายที่ ชั ด เจน มีนโยบายและแผนแม่บทการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งการ
ปฏิบตั ิได้ และมีแผนงานรองรับ
อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นไทย โดยใช้
งบประมาณดําเนินการจากกองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เงินแผ่นดิน และ
เงินรายได้

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนงาน และมีการดําเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง

มีโครงการ/กิ จกรรมด้านการทํานุ ศิลปวัฒนธรรมที่ กาํ หนดผลผลิต ตัวชี้ วดั และค่า
เป้ าหมาย บรรจุ ไ ว้ใ นแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี และกิ จ กรรม/โครงการที่
ดํา เนิ น การตามแผนงานของแผนแม่ บ ทการทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2552 - 2556 มีการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดทั้งปี ดังนี้
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-1 (1) แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ง แผนงานทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม (หน้า 135-145)
มสธ. / สศต. 6.1-1 (2) แผนแม่บท
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (พ.ศ.
2552-2556)
มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) รายละเอียด
งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ง 2.1.1โครงการพัฒนาอุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก (กองทุน
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก) (หน้า
135-140)

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนงาน และมีการดําเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง (ต่ อ)

1.

2.

3.

4.

5.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
- จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2552
วันศุกร์ที่ 30 และวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 ณ วัดพญาภู อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง
- จัดงาน “ชุมชนร่ วมใจ เชิดชูวฒั นธรรมไทย ลอยกระทง ที่ มสธ.” ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริ เวณสระนํ้าหน้าอาคารวิทยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โครงการสื บสานประเพณี สงกรานต์
- จัดงาน “รักษ์วฒั นธรรม นําสงกรานต์ สื บสานประเพณี ไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 ณ บริ เวณลานปาริ ชาต และใต้อาคาร
บริ หาร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โครงการทอดผ้าป่ าการศึกษา
- จัดทอดผ้าป่ าการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 แด่โรงเรี ยนผาสุ ก
มณี จกั รมิตรภาพที่ 116 ในงานประเพณี สงกรานต์ ประจําปี 2553 “รักษ์
วัฒนธรรม นําสงกรานต์ สื บสานประเพณี ไทย”
โครงการดนตรี เฉลิมพระเกียรติ
- จัดงาน “การแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ” วันพุธที่ 7 กันยายน 2552 ณ อาคารอเนกนิทศั น์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) รายละเอียด
งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ง 2.2.1 โครงการส่ งเสริ มทํานุ
บํารุ งศิลปและวัฒนธรรม (หน้า 141145)
มสธ. / สศต. 6.1-2 (3) อ้างถึงเอกสาร
มสธ./สศต. 6.1-1 (2)

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนงาน และมีการดําเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง (ต่ อ)

6.

7.

8.

9.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
โครงการทําบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันสําคัญทางศาสนา
6.1 จัดงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน “สุ ขใจ ใกล้
บุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วันศุกร์ที่
3 กรกฎาคม 2552 ณ บริ เวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน
และอาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
6.2 จัดงานวันมาฆบูชา ภายใต้ชื่องาน “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วัน
มาฆบูชา” วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ณ บริ เวณหอพระ
พุทธมิ่งมงคลธรรม-สถาน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม นักศึกษา บุคลากร จัดอบรมปฏิบตั ิ
ธรรม รุ่ นที่ 1 ปี 2553 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดมเหยงคณ์
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โครงการสัมมนาด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดสัมมนาแผนแม่บทการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (พ.ศ. 2552 - 2556) วันจันทร์ ที่ 29
มีนาคม 2553 ณ อยุธยาบุรีเทวี จังหวัดอยุธยา
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
- โครงการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปี 2552 (การ
ประกวดเล่านิทานส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบลีลา)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนงาน และมีการดําเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- จัดกิ จกรรมถวายเที ยนพรรษา แด่วดั เขาบันไดอิฐ, วัดโพธิ์ กรุ
และวัดยางนํ้ากลัดเหนือ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
- โครงการกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์นกั ศึกษา มสธ. 7 จังหวัด วัน
เสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิ งหาคม 2552
- จัดกิจกรรมร่ วมทําบุญถวายสังฆทานเพื่อสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม วันอังคารที่ 28
กรกฎาคม 2552
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
- โครงการการส่ งเสริ มจริ ยธรรมนักเรี ยน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
วันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วันอาทิตย์ที่
5 กรกฎาคม 2552
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
- โครงการการอบรมปฏิบตั ิธรรมนํา (จิต) ใจใฝ่ ดี วันที่ 8 - 10
สิ งหาคม 2552
- โครงการบายศรี สู่ขวัญวันรับน้อง วันเสาร์ที่ 15 สิ งหาคม 2552
- โครงการแจกฟรี CD ธรรมะ เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ
- โครงการการทํา บุ ญถวายเที ย นพรรษาในวันเข้า พรรษา วัน
อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552
แผนงาน และมีการดําเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง (ต่ อ)
3. มี การบูร ณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ ง มีการบูรณาการงานด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านบริ การวิชาการแก่
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ สังคม ดังนี้
1. การจัดทําเว็บไซต์ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
- จัดทําโฮมเพจทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมโดยมีเนื้อหา อาทิ บทความด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม
2. การผลิตวิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
2.1 จัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
- วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่ อง “ตํานานนิทานพื้นบ้าน”
2.2 จัดรายการ Webcast STOU
- วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่ อง “วัฒนธรรมไทย”
- วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่ อง “กฐินและกระทงสี สนั
แห่งสายนํ้า”
- วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่ อง “การแต่งกายแบบไทย”
- วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เรื่ อง “ประเพณี งานบุญผะเหวด
จังหวัดร้อยเอ็ด และการเที่ยวชม เกาะกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ”
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มสธ. / สศต. 6.1-3 (1)
http://www.stou.ac.th/study/projects/tra
ining/culture/index.htm
มสธ. / สศต. 6.1-3 (2) ตารางการ
ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสี ยง
มสธ. / สทศ. 6.1-3 (3)
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_wor
ldknowledge.htm

เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มี การบูร ณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3.1 จัดโครงการรั บขวัญนักศึ กษาใหม่ถกั ทอสายใยด้วยศิ ลปวัฒนธรรม
และภู มิปัญญาท้องถิ่ น วันอาทิ ต ย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ บริ เ วณ
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิ เษก ศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ชั้น 2 อาคารตรี ศร หาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ
ราช
3.2 จัดกิจกรรมสาธิ ตศิลปวัฒนธรรมการผนึกภาพบนกล่องไม้และการจัด
สวนถาด เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี ภายใต้
โครงการตลาดนัดแรงงานและฝึ กอบรม วันอังคารที่ 1 และวันพุธที่ 2
กันยายน 2552 ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารตรี ศร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3.3 จัดกิจกรรมการสาธิ ตศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยจัดกระเช้าดอกไม้
สด การผนึกภาพลายไทยบนกล่องไม้ การประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว และ
การแกะสลักผัก ผลไม้สด ในงานประเพณี สงกรานต์ ประจําปี 2553
“รักษ์วฒั นธรรม นําสงกรานต์ สื บสานประเพณี ไทย” วันพฤหัสบดีที่
8 เมษายน 2553 ณ บริ เ วณใต้อ าคารบริ หาร หาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย
ธรรมาธิ ราช
3.4 จัด อบรมนาฏศิ ล ป์ สํ า หรั บ เยาวชน รุ่ นที่ 8 อบรมทุ ก วัน อาทิ ต ย์
ประมาณ 20 ครั้ง โดยมีพิธีเปิ ดในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
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มสธ. / สศต. 6.1-3 (4)
รายงานสรุ ปผลการจัดกิจกรรม, ภาพ
กิจกรรม
ลําดับที่ 1 โครงการรับขวัญนศ.ใหม่ถกั
ทอสายใยฯ
ลําดับที่ 2 รายงานผลศูนย์การเรี ยนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ลําดับที่ 3 สาธิ ตการผนึกภาพบนกล่อง
ไม้ ภาพกิจกรรม
ลําดับที่ 4 อบรมนาฏศิลป์ สําหรับ
เยาวชน และภาพกิจกรรม

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารส่ ง เสริ ม การดํา เนิ น งานด้า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมูล
ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม การสร้ า ง
บรรยากาศศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง แ ล ะ
ต่อเนื่อง

5. มี ก ารกํา หนดหรื อ สร้ า งมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และมี ผลงานเ ป็ นที่ ยอมรั บใ น
ระดับชาติหรื อนานาชาติ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. เข้า ร่ วมการประชุ มสัมมนาภาคขับ เคลื่ อนการดํา เนิ นงานตามแผนแม่ บท มสธ. / สศต. 6.1-4 (1) เอกสารการ
วัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2550-2559) วัน ศุ ก ร์ ที่ 22 มกราคม 2553 ณ ประชุมสัมมนาภาคีขบั เคลื่อนการ
หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559
2. จัดทําเว็บไซต์การทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อเผยแพร่ มสธ. / สศต. 6.1-4 (2)
กิจกรรม และบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
http://www.stou.ac.th/study/projects/tra
ining/culture/index.htm
3. นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิลป์ สําหรับเยาวชน รุ่ นที่ 8 ร่ วมแสดงใน มสธ. / สศต. 6.1-4 (3) เอกสารการเข้า
งานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปะ ร่ วมงานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ศิลปิ น ศิลปากร” วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 และภาพ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม กิจกรรม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม
-
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เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก ารเผยแพร่ และบริ การด้ า น
ศิ ล ปวัฒ นธรรมในระดับ ชาติ แ ละ
นานาชาติ อาทิ มีสถานที่ หรื อเวที
แสดงผลงาน
จั ด ทํา วารสาร
ศิ ลปวัฒนธรรมในระดับต่ างๆ มี
ความร่ วมมื อ ในการให้การบริ การ
วิ ช าการด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมกั บ
สังคมในระดับต่าง ๆ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิ ลป์ สําหรั บเยาวชน รุ่ นที่ 8 ร่ ว มแสดงในงาน
ส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึ กษา ครั้ งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “ศิ ลปะ ศิ ลปิ น
ศิลปากร” วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-6 (1) เอกสารการเข้า
ร่ วมงานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 และภาพ
กิจกรรม

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1.1 ร้ อยละของชมรมที่มกี ารดําเนินการต่ อเนื่องต่ อจําวนชมรมทั้งหมด (สมศ. 4.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
วิธีการคํานวณ
จํานวนชมรมนักศึกษาที่ดาํ เนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง
จํานวนชมรมนักศึกษาทั้งหมด

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
มากกว่าร้อยละ 75

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
100.00

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50

2 คะแนน
ร้อยละ 50 - 75
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3 คะแนน
มากกว่าร้อยละ 75

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ร้อยละ 75
ร้อยละ 100.00

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 6.1.1(1) ร้อยละของชมรมที่มีการดําเนิ นการต่อเนื่ องต่อจํานวนชมรมทั้งหมด
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้ แข่ งขันได้ ในระดับสากล (สกอ. 7.1, สมศ. 5.1 และ ก.พ.ร. 12)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการ สภามหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มี บ ทบาทสํา คัญ ในการกํา หนดและให้
กํา หนดทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ ความเห็นทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา และให้ขอ้ สังเกต
นโยบายของสถาบัน
ที่มีนยั สําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
มสธ. / สภม. 7.1-1 (1) รายงานการ
1. ยุทธศาสตร์สาํ หรับการจัดการศึกษาสําหรับผูพ้ ิการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2551 วาระที่ 5.1
2. อนุมตั ิแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2552 และ มสธ. / สภม. 7.1-1 (2.1) รายงานการ
อนุมตั ิแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2551 วาระที่ 5.1
มสธ. / สภม. 7.1-1 (2.2) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 6.1
3. โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
มสธ. / สภม. 7.1-1 (3) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 5.1
4. นโยบายด้านสื่ อเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกล
มสธ. / สภม. 7.1-1 (4) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 5.2
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. ผลการประเมินการประชุมเข้มเรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนและการ
บริ หารงานมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภายใต้แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สภม. 7.1-1 (5) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 7.1

6. บทบาทของมหาวิทยาลัยกับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

มสธ. / สภม. 7.1-1 (6) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
วาระที่ 5.1
มสธ. / สภม. 7.1-1 (7) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
วาระที่ 4.3
มสธ. / สภม. 7.1-1 (8) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
วาระที่ 5.1
มสธ. / สภม. 7.1-1 (9) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
วาระที่ 3.2

7. อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี มสธ. (พ.ศ.2552-2554) ฉบับรัฐบาลนายกฯ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
8. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

9. ให้ขอ้ คิดเห็นที่มีนยั สําคัญในการตราอนุบญั ญัติเพื่อการบริ หารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการเตรี ยมความพร้อมระบบบริ หารงานบุคคลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในกํากับ
10. ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
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มสธ. / สภม. 7.1-1 (10) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
วาระที่ 5.1

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
11. การพัฒนามหาวิทยาลัย (ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลการศึกษาดู
งานด้านการกํากับนโยบายมหาวิทยาลัยที่จดั โดย SEAMEO RIHEDร่ วมกับ
AGB)
12. อนุมตั ิแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ประจําปี 2552

13.

14.

15.

16.

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สภม. 7.1-1 (11) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
วาระที่ 5.1
มสธ. / สภม. 7.1-1 (12) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552
วาระที่ 3.4
อนุมตั ิแผนแม่บทการบริ หารทรัพยากร มสธ. (พ.ศ.2552-2556)
มสธ. / สภม. 7.1-1 (13) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552
วาระที่ 3.5
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
มสธ. / สภม. 7.1-1 (14) รายงานการ
หรื อ อาเซี ยน (ASEAN)
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552
วาระที่ 5.1
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยมสธ. / สภม. 7.1-1 (15) รายงานการ
ธรรมาธิ ราช
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
วาระที่ 5.2
อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ มสธ. / สภม. 7.1-1 (16) รายงานการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552
วาระที่ 3.1
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการ สภามหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช มี การติ ดตามผลการดําเนิ นงานตามภารกิ จ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หลักของมหาวิทยาลัย มากกว่าปี ละ 2 ครั้ง ดังนี้
มหาวิทยาลัย มากกว่าปี ละ 2 ครั้ง
ด้ านการเงิน
1. รายงานการสอบบัญชีของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เงินรายได้มหาวิทยาลัย มสธ. / สภม. 7.1-2 (1) รายงานการ
และเงินกองทุน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
วาระที่ 6.1
2. ปรับเพิ่มงบประมาณหน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ (สตศ.) ประจําปี งบประมาณ
มสธ. / สภม. 7.1-2 (2) รายงานการ
พ.ศ.2552
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
วาระที่ 3.2
3. ขออนุมตั ิกนั เงินเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
มสธ. / สภม. 7.1-2 (3) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552
วาระที่ 3.2
ด้ านผลงาน
มสธ. / สภม. 7.1-2 (4) รายงานการ
1. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2551
วาระที่ 6.6
2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
มสธ. / สภม. 7.1-2 (5) รายงานการ
งบประมาณ พ.ศ.2551
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
วาระที่ 6.3
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
252 (รอบ 6 เดือน)
4. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดือน)
5. มสธ. ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 เป็ นอันดับที่ 7
6. อนุมตั ิกรอบและโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและอธิ การบดีปีงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน)

3. มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร ส ภ า สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัย อย่างตํ่าร้อยละ 80 ของ 1. มีการประชุ มกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 91.66 ของแผน (ประชุม 11
แผนในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง มี
ครั้ง จากแผน 12 ครั้ง/ปี )
กรรมการเข้า ร่ วมโดยเฉลี่ ย ไม่ น้อ ย
กว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสาร 2. ในการประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่ วมโดยเฉลี่ยร้อยละ 81.16
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่าง
โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 6.81 หรื อประมาณ 7 วัน
น้อย 7 วันก่อนการประชุม
ก่อนการประชุม
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สภม. 7.1-2 (6) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
วาระที่ 3.4
มสธ. / สภม. 7.1-2 (7) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
วาระที่ 3.5
มสธ. / สภม. 7.1-2 (8) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552
วาระที่ 6.6
มสธ. / สภม. 7.1-2 (9) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552
วาระที่ 3.5
มสธ. / สภม. 7.1-3 (1) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1112/2551 และ1-9/2552
มสธ. / สภม. 7.1-3 (2) ทะเบียนส่ ง
เอกสารวาระการประชุมครั้งที่ 1112/2551 และ1-9/2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.
สภามหาวิ ท ยาลัย จัด ให้ มี ก าร สภามหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช จัดให้มีการประเมิ นผลงานของอธิ การบดี
ประเมิ นผลงานของอธิ การบดี หรื อ หรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดตามหลักเกณฑ์ ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์ ที่ตก
ลงกันไว้ล่วงหน้า

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สภม. 7.1-4 (1) รายงานการ
ประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2552 วาระที่
3.1
มสธ. / สภม. 7.1-4 (2) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจําปี งบประมาณ 2552

5. สภามหาวิทยาลัยมี การดําเนิ น งาน สภามหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีการดําเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิ บาล
โดยใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล และ และส่ งเสริ มการบริ หารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร ดังนี้
ส่ งเสริ มการบริ หารงาน โดยใช้หลัก 1. มีการกําหนดให้มีการกําหนดกรอบและจัดวางระบบการประเมินผลงานของ มสธ. / สภม. 7.1-5 (1) รายงานการ
ธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
วาระที่ 7.2
2. มีการเปิ ดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ของ มสธ.
มสธ. / สภม. 7.1-5 (2)
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/ucad
/Org/#a2
3. มีการเปิ ดเผยรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยทางระบบอินทราเน็ตของ มสธ. / สภม. 7.1-5 (3)
มหาวิทยาลัย
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/M
eetings/University/mixuni.htm
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการรายงานการจัดซื้ อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของ มสธ.

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สภม. 7.1-5 (3)
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/proc
urement/home/
5. มี การเปิ ดเผยคํารั บรองการปฏิ บตั ิ ร าชการและรายงานประเมิ นตนเอง ทาง มสธ. / สภม. 7.1-5 (4)
เว็บไซต์ของ มสธ.
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Qual
ity/home/

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

5 ข้อแรก
ครบ 5 ข้อแรก

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน * (สกอ. 7.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ระบวนการสรรหาผู ้บ ริ หารที่ มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ในการสรรหา
เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ โดยมีแนวทางสรุ ปได้ ดังนี้
1. การสรรหาระดับอธิ การบดี ให้ทุกหน่วยงานได้เสนอชื่อที่เหมาะสม และมี
คณะทํางานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งในรู ปคณะกรรมการสรรหา โดยมี
การให้ผทู ้ ี่ถูกเสนอชื่อและผูส้ มัครแสดงวิสยั ทัศน์ต่อประชาคม มสธ.
2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ใน
สาขาวิชาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสี ยงข้างมาก และมี
คะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ไม่รวมผูล้ า
ศึกษาต่อ)
3. การสรรหาระดับกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้
เสนอชื่อต่อที่ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสี ยงข้างมาก (ไม่รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
4. การสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบัน / สํานัก ใช้วิธีเวียนแจ้งให้ผสู ้ นใจสามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก และให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม มี
การตั้งคณะทํางานสรรหาขึ้นมาทําหน้าที่คดั เลือก
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 7.2-1 (1) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช ว่าด้วย
การสรรหาอธิ การบดี
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเลือก
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาและ
กรรมการประจําสาขาวิชา พ.ศ. 2543
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2544
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเเลือกประธาน
กรรมการประจําสาขาวิชาและกรรมการ
ประจําสาขาวิชา ลงวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ.2549

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. การสรรหาผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยพัฒนา ใช้วิธีเวียนแจ้งให้ผสู ้ นใจสามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีการตั้งคณะทํางานสรรหาขึ้นมาทําหน้าที่
คัดเลือก
6. การสรรหาหัวหน้าศูนย์ / ฝ่ าย / งาน ใช้การประกาศรับสมัครภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการตั้งคณะทํางานคัดเลือก โดยที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ.
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิ บาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที่ มีอยู่
ธรรมาภิ บาลและใช้ศกั ยภาพภาวะ โดยคํานึ งถึงประโยชน์ สูงสุ ดของมหาวิทยาลัย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กระดับ
ผูน้ าํ ที่ มีอยู่ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์ เช่น
ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย  หลักนิติธรรม ได้แก่ การบริ หารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่ งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ
 หลักความโปร่ งใส ได้แก่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ท้ งั แก่บุคลากรและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ ว เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่ างๆ ผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ตและอิ นทราเน็ตของมหาวิทยาลัย โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายนอก ที่สาํ คัญ เช่น
1. การเปิ ดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดยเผยแพร่
ผ่านทาง http://www.stou.ac.th
2. การเปิ ดเผยแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2552
โดยเผยแพร่ ผา่ นทาง http://www.stou.ac.th
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 7.2-1 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช เรื่ อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
มสธ. 7.2-2(1) http://www.stou.ac.th
http://eservice.stou.ac.th
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย
การดําเนินงานของสํานักและสถาบัน
พ.ศ. 2551 (ข้อ 9...การดาเนินงาน การ
กากับ ดูแล และการบริ หารงานในสานัก
และสถาบันต้ องยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริ หารงาน)
มสธ. / กผ. 7.2-2(4)
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน
และโครงการ
(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก 3. การเปิ ดเผยคํา รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการและผลการปฏิ บัติ ร าชการตาม
ธรรมาภิ บาลและใช้ศกั ยภาพภาวะ
คํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ผูน้ าํ ที่ มีอยู่ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์ 4. การเปิ ดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2551
ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ส่ วนของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายในที่สาํ คัญ เช่น
(ต่ อ)
1. เปิ ดโอกาสรับฟั งและเจรจาเรื่ องแผนปฏิ บตั ิ ราชการ และงบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2552
2. มีการเปิ ดเผยข้อมูลผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ให้
ได้รับทราบโดยปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน และเปิ ดให้มีการทักท้วงและ
สามารถอุทธรณ์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มติ ที่ ประชุ มที่ สํา คัญ เช่ น ที่ ประชุ ม สภามหาวิ ทยาลัย ที่ ป ระชุ มผูบ้ ริ หาร ที่
ประชุม กพอ. ที่ประชุมสภาวิชาการ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th
 หลักความมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่ วยงานมีส่วนร่ วม
ในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ เช่น
1. มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ธรรมาภิ บาลและใช้ศกั ยภาพภาวะ
ผูน้ าํ ที่ มีอยู่ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารเปิ ดโอกาสให้บุ ค ลากรในทุ ก หน่ ว ยงานได้มี ส่ วนร่ ว มในการกํา หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้ วดั ค่ าเป้ าหมาย กลยุทธ์และ
แผนงาน/โครงการ ของหน่ วยงานตนเอง เพื่ อที่ จะนําไปใช้ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552-2556
4. มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมศิ ลปะและวัฒนธรรม เช่ น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา วันลอยกระทง
5. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
รางวัลประจําปี จากผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองฯ
 หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ได้แก่ การจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี เป็ นรายไตรมาส มี การรายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่ วยงานภายนอกและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย
1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2551
2. มี ก ารจัด ทํา รายงานผลการปฏิ บัติร าชการตามคํา รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการ
ประจําปี งบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดื อน ระดับมหาวิทยาลัยต่อ
สํานักงาน ก.พ.ร.
3. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2552 ต่อสํานัก
งบประมาณ ผ่านเครื่ องมือ PART
4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2552
ต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายใน
ธรรมาภิ บาลและใช้ศกั ยภาพภาวะ 1. ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอด้วยวาจาต่ออธิ การบดี และ
ผูน้ าํ ที่ มีอยู่ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์
รองอธิ การบดี
ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของ
(ต่ อ)
หน่วยงาน
3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี ทุกไตรมาส
4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับส่ วนงานย่อย
5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
 หลักความคุ้มค่ า ได้แก่ การบริ หารงานโดยยึดหลักการรวมบริ การประสานภารกิจ
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1. ทุกหน่วยงานมีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี เป็ นราย
ไตรมาส ผ่านระบบ e-Unit Budget
2. นําผลการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
จัด สรรงบประมาณทุ กปี เพื่ อให้เ กิ ด การใช้งบประมาณอย่า งคุ ้มค่ า สู งสุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัย
โดยตามระบบการจัด ทํา แผนปฏิ บัติร าชการประจํา ปี ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้มีการกําหนดตัวชี้ วดั ที่ เป็ นเชิ งค่าใช้จ่าย/
ต้นทุน
3. การตัดสิ นใจด้านการเงิ นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ นและทรั พ ย์สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย โดยมี ตัว แทนที่ เ ป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาเป็ นประธาน และมีผทู ้ รงคุณวุฒิมาเป็ นกรรมการ
222
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต ประจําปี งบประมาณ 2552 และนําผลที่ได้ไป
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทําแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของปี งบประมาณ 2553
5. มีแผนบริ หารทรัพยากรร่ วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2552 (ตัวชี้ วดั ก.พ.ร. 3.3) ซึ่ งได้รับความเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจน และ
ผลการปฏิ บัติ ง านของผู ้บ ริ หารที่ เป็ นที่ยอมรับในสถาบัน ดังนี้
ชัด เจน และเป็ นที่ ย อมรั บ ใน  การประเมิ นศั ก ยภาพ มหาวิ ท ยาลัย ได้มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพผูบ้ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระดับอธิ การบดี ใช้การประเมินโดย Audit Committee ที่ แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
2. ระดับรองอธิ การบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน ประธานกรรมการประจํา
สาขาวิ ช า ผูอ้ าํ นวยการกอง/หัว หน้า ศู น ย์/ ฝ่ าย ในสํา นัก /สถาบัน และ
หัวหน้างานในกอง โดยได้จดั ทําแบบสอบถามภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ประเมินผูบ้ งั คับบัญชาในประเด็นต่างๆ และส่ งคืนเป็ น
การลับ และสรุ ปผลการประเมินเสนอที่ประชุมผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
ต่อไป เพื่อจะได้นาํ ผลดังกล่าวไปสู่ การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของ
ผูบ้ ริ หารต่อไป
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มสธ. / ศปศ. 7.2-3(1) หนังสื อที่ ศธ
0522.13 / 64 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2553 เรื่ องผลการประเมินภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประจําปี การศึกษา 2552
มสธ. / ศปศ. 7.2-3(2) รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรธิ ราช (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1 / 2553
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
มสธ. / ศปศ. 7.2-3(3) เอกสารลงนามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระหว่างอธิ การบดีกบั
เลขาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หาร มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
ผลการปฏิ บัติ ง านของผู ้บ ริ หารที่
ปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2552 ดังนี้
ชัด เจน และเป็ นที่ ย อมรั บ ใน
1. ระดับอธิ การบดี มี การลงนามคํารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจํา ปี
มหาวิทยาลัย (ต่ อ)
งบประมาณ 2552 กับเลขาธิ การ สกอ.
2. ระดับรองอธิ การบดี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2552 กับอธิ การบดี
3. ระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
ผูอ้ าํ นวยการกอง / ศูนย์ มีการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ 2552 กับรองอธิ การบดีที่กาํ กับดูแล

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.2-3(4) ตัวอย่างเอกสารลง
นามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ระดับ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกับอธิ การบดี
มสธ.
มสธ. / กผ. 7.2-3(5) เอกสารลงนามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ระดับ
หน่วยงาน ระหว่างผูอ้ าํ นวยการสํานัก/
สถาบัน ผูอ้ าํ นวยการกอง / ศูนย์ กับรอง
อธิ การบดีที่กาํ กับดูแล
มสธ. / กผ. 7.2-3(6) ตารางสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการระดับหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
4. มี ก ารจั ด ทํ า แผนและกลไกการ มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. มสธ. 7.2-4(1) แผนพัฒนาศักยภาพของ
พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผล 2552 และมีการดําเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร
การประเมิ น และดําเนิ นการตาม
1. การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
แผนอย่างครบถ้วน
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
ประจําปี การศึกษา 2552
3. การจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
4. การควบคุมภายใน
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ การเรียนรู้ (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารทบทวนและจัด ทํา แผนการ 1. 1 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้จดั ประชุ มบุคลากรระดมสมอง ประเมิน
จัด การความรู ้ เ พื่ อ มุ่ งสู่ อ งค์กรแห่ ง
ความต้องการจําเป็ น (Needs assessment) นํามาพิจารณาประกอบการทบทวน
การเรี ยนรู ้ และประชาสัมพันธ์
แผนการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2551
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ค ม ข อ ง 1.2 จัด ทํา แผนการจัด การความรู ้ ม หาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ราช ประจํา ปี
มหาวิทยาลัยรับทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2552
1.3 จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556)
1.4

2. มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนจัด การ 2.1
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
2.2

2.3

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (1) สรุ ปผลการ
ประเมินความต้องการจําเป็ น

มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (2) แผนการจัดการ
ความรู ้
ปี พ.ศ. 2552
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (3) แผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่ แผนการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย ผ่าน Website
การจัดการความรู ้ 5 ปี
มสธ. / ศปศ. 7.3-1 (4)
http://www.stou.ac.th
มีการปรับปรุ งการนําเสนอข่าวใน STOU KM Web มีการใช้ช่องทางการ มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (1)
สื่ อสารผ่าน Weblog ในการติ ดต่ อสื่ อสารกับเครื อข่ายการจัดการความรู ้ท้ งั http://www.stou.ac.th
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้การสนับสนุ นบุคลากรให้มีการรวมกลุ่ม มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (2) มีการรวมกลุ่ม
เป็ นชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (CoPs) ชื่ อ ชมรมวิถีสุขภาพ ในการทํากิ จกรรมร่ วมกัน เป็ นชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (CoPs) ชื่ อ ชมรม
ของสมาชิก เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ
วิถีสุขภาพ
มี ก ารเผยแพร่ ก ารจัด กิ จ กรรมของ ชุ ม ชนนัก ปฏิ บัติ (CoPs) ชื่ อ ชมรมวิ ถี
สุ ขภาพ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนจัด การ 3.1 ประสานให้หน่ วยงานต่ า งๆภายในมหาวิ ทยาลัย ทํา แผนการจัดการความรู ้
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู ้ 5 ปี
เป้ าหมาย ร้อยละ 100
(พ.ศ. 2552-2556)
3.2 จัดเสริ มสร้างความรู ้ เรื่ อง แนวทางทางการวางระบบ KM ให้สอดคล้องกับ
ระบบ PMQA เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551
3.3 จัดศึ กษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ฯ มหาวิทยาลัยสุ รนารี จ. นครราชสี มา
เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2552
3.4 จัดศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสําเร็ จในการจัดการความรู ้จนสามารถ
จัดแสดงผลงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2552
3.5 จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบการจัดทําสมุดพก KPI เพื่อทําความเข้าใจใน
การจัดทํา จัดทําสมุดพก KPI และร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับปั ญหาการ
จัด ทํา ข้อ สงสั ย และตกลงร่ ว มกัน ในการกํา หนดแบบฟอร์ ม เมื่ อ วัน ที่ 8
กันยายน 2552
3.6 จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบการจัดทํา Competency เพื่อทําความเข้าใจ
ในการจัดทํา Competency และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับปั ญหาการจัดทํา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
3.7 จัดศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนา PMQA ณ
โรงงานแยกก๊าซ ปตท จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (1) เอกสารแผนการ
จัดการความรู ้ประจําปี พ.ศ.2552 (แผน 5
ปี และแผน 1 ปี )
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (2) เอกสารการวาง
ระบบ KM ให้สอดคล้องกับระบบ
PMQA
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (3) รายงาน
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุ รนารี
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (4.1) สรุ ปการศึกษา
ดูงานนิดา้
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (4.2) สมาชิ กเข้าร่ วม
ดูงานนิดา้
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.1) จัดแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบการจัดทําสมุดพก
KPI
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.2) สมุดพก KPI
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (5.3) แจ้งผลการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3.8 มีการนําการจัดการความรู ้ไปเป็ นเครื่ องมือในการดําเนิ นการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยได้จดั อภิ มานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การตรวจประเมิน ประกันคุณภาพของกรรมการ
ผูต้ รวจประเมิ น เพื่ อให้ผ ลการตรวจมี คุณภาพในภาพรวม เมื่ อวันที่ 16 , 20
มกราคม 2552
3.9 จัด ศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
หน่ วยงานที่ มีผ ลการตรวจประเมิ น ในระดับคะแนนที่ สู ง ณ มหาวิ ท ยาลัย
มหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552
3.10 จัดประชุมเชิงปฎิบตั ิงาน เรื่ อง การพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างคุณค่าในการทํางาน
ร่ วมกันงานที มงานคณะกรรมการจัด การความรู ้ ที่ เป็ นเครื อข่ ายการจัดการ
ความรู ้ ณ รอยัลฮิ ลล์กอล์ฟรี สอร์ ทแอนด์สปา จ. นครนายก เมื่อวันที่ 24-25
สิ งหาคม 2552

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (6) สรุ ปผลการ
แลกเปลี่ยน Competency
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (7) ศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอกโรงงานแยกก๊าซ
ปตท จ.ระยอง
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (8) สรุ ปผลการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลการประเมินภายใน
ปี พ.ศ.2551 (อภิมาน)
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (9) อ้างถึงเอกสาร
หมายเลข 7.3-3 (3)
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (10.1) โครงการ
work shopเครื อข่าย ปี 2552
มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (10.2) สรุ ปรายงานที่
นครนายก
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็ จ มีการติดตามผลความสําเร็ จการดําเนิ นการจัดการความรู ้ ของหน่วยงาน รอบ 6 , 9 มสธ. / ศปศ. 7.3-4 (1) การติดตามผล
ของการจัดการความรู ้
และ 12 เดื อ น และจัด ทํา รายงานสรุ ป การดํา เนิ น การจัด การความรู ้ ประจํา ปี ความสําเร็ จการดําเนินการจัดการความรู ้
งบประมาณ พ.ศ. 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประเมิ นไปปรั บใช้
ในการพัฒ นาระบวนการจัด การ
ค ว า ม รู ้ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนงานปกติ แ ละปรั บ ปรุ ง
แผนการจัดการความรู ้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการจัดการความรู ้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เพื่ อประกอบการจัด ทํา แผนการจัด การความรู ้ มหาวิทยาลัย สุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู ้ 5 ปี
(พ.ศ. 2553- 2557)

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.3-5 (1) แผน Km 1 ปี ปี
2553
มสธ. / ศปศ. 7.3-5 (2) แผน KM 5 ปี ปี
2553-2557

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนาและธํารงรักษาไว้ ให้ บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ* (สกอ. 7.4)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรั พยากรบุ คคล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ นรู ปธรรม ธิ ราช พ.ศ.2551 – 2554 โดยในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดโครงการหลัก
ภายใต้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง เพื่อบริ หารทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 โครงการ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประจักษ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human
Resources Management)
โครงการ 1.1 : โครงการเตรี ยมความพร้อมระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รองรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human
Resources Development)
โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อจัดทําสมรรถนะบุคลากรของ
แต่ละสายงาน
โครงการที่ 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ตามกรอบ Competency
โครงการที่ 2.3 : โครงการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย (KM)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.4-1 (1) แผนกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ.2551-2554
มสธ.7.4-1 (2) รายงานการประชุมคณะ
ผูร้ ับผิดชอบยกร่ างระบบบริ หารงาน
บุคคล ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2552
มสธ.7.4-1 (3) คําสัง่ มสธ. ที่ 1501/2552
เรื่ อง ให้บุคลากรเข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง การจัดทําสมรรถนะ
บุคลากรแยกตามสายงาน
มสธ.7.4-1 (4) แผนพัฒนาบุคคลากร
มสธ. สายวิชาการ (จากฝ่ ายพัฒนา
คณาจารย์) และสายสนับสนุนวิชาการ
(จากกองการเจ้าหน้าที่ )
มสธ.7.4-1 (5) แผนการจัดการความรู ้
ของมหาวิทยาลัย (KM)

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคลที่ เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส รร หา กา ร จั ด ว า งค นลง
ตํา แหน่ ง การกํา หนดเส้นทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบตั ิ งาน มาตรการสร้างขวัญ
กํา ลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี
คุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วมประชุมฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ
ซึ่ งเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของกองการเจ้า หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมี ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานและการสร้ างขวัญกําลังใจ
ดังนี้
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังนี้
- หน่ วยงานที่ ตอ้ งการสรรหาบุ คลากรในตําแหน่ งต่ างๆ ส่ งเรื่ องให้กองการ
เจ้า หน้าที่ เ พื่ อเสนอให้ กพอ. มหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าชพิ จารณา
พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ในการคัดเลือก
- เมื่ อคณะกรรมการได้ด าํ เนิ นการคัด เลื อกเสร็ จแล้ว จะต้องนํา เสนอต่ อ ที่
ประชุม กพอ. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก
2.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีระบบและกลไก ดังนี้
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- การประเมินเพื่อคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานและฝ่ ายหรื อเที ยบเท่า
จากระดับ 6 เป็ นระดับ 7
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
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มสธ.7.4-2(1) เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
/OPR/Personal/News/index.htm
มสธ. 7.4-2 (2) http://www.stou.ac.th
มสธ. 7.4-2 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ องรับ
สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา มาแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ / เพื่อจ้างบุคคล
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
มสธ. 7.4-2 (4) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์
มสธ. 7.4-2 (5) เกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ อ.ก.ม. กําหนดเพิ่มเติม
มสธ. 7.4-2 (6) การกําหนดระยะเวลาการ
จัดส่ งต้นฉบับเอกสารการสอนชุดวิชา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
มสธ. 7.4-2 (7) แผนปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ หาร 2.3 การสนับสนุ นการเข้าร่ วมฝึ กอบรม และการพัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไก
ทรั พยากรบุ คคลที่ เป็ นการส่ งเสริ ม ดังนี้
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
- มีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวิชาการ เป็ นหน่ วยงานหลักที่ รับผิดชอบการ
กา ร ส ร ร หา กา ร จั ด ว า งค นล ง
ฝึ กอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคณาจารย์โดยตรง
ตํา แหน่ ง การกํา หนดเส้ นทางเดิ น
- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
มหาวิทยาลัย โดยมี คณะกรรมการกองทุ นเป็ นผูก้ าํ หนด หลักเกณฑ์ และ
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
แนวทางจัดสรรเงิ นให้แก่หน่ วยงานต่างๆ โดยใช้ผลการประเมิ นคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรในทุกปี
การปฏิ บตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
- มี ค ณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ที่มีหน้า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบหลักในการ
กํา ลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
กําหนดทิศทางในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
การพัฒนา และรั กษาบุ ค ลากรที่ มี
- มีการให้ทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณภาพ (ต่ อ)
- มี ทุ น การฝึ กอบรมสั ม มนาระยะสั้ น ในต่ า งประเทศ สํา หรั บ การพัฒ นา
คณาจารย์
- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรื่ องทัว่ ๆไปไว้ที่กองการเจ้าหน้าที่
2.4 การสร้างขวัญและกําลังใจ ดังนี้
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํางบประมาณเงินแผ่นดิน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ
ทั้งนี้ ได้มี การยกย่องบุ ค คลที่ ไ ด้ป ระกอบคุ ณ งามความดี ผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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มสธ. 7.4-2 (8) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มสธ. 7.4-2 (9) หลักเกณฑ์การเพิ่ม
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ปี งบประมาณ 2552
มสธ. 7.4-2 (10) หนังสื อ
ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/ว12 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2542
มสธ. 7.4-2(11) อ้างถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.2
มสธ. 7.4-2 (12) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย
การบริ หารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2 (13) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย
ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลสําหรับ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2 (14) พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน

3. มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารและเสริ ม สร้ า ง
สุ ขภาพที่ ดี และสร้างบรรยากาศที่ ดี
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํ า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
ความสุ ข

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที่ปรากฏตามกฎหมาย ดังนี้
- สําหรับข้าราชการ ได้กาํ หนดบทลงโทษไว้ใน หมวด 5 และ 6 ของ พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดบทลงโทษไว้ใน หมวด 6 และ 7
ของข้อบังคับมหาวิ ทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ว่า ด้วย การบริ หารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
- สําหรับลูกจ้างได้กาํ หนดบทลงโทษไว้ใน ส่ วนที่ 5และ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ว่า ด้วย การบริ หารงานบุ ค คลสํา หรั บ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
มีระบบสวัสดิ การและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ ดี และสร้างบรรยากาศที่ ดีให้บุคลากร
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข ดังนี้
3.1 สวัสดิการเงินกูเ้ พื่อเคหะสงเคราะห์
3.2 สวัสดิ การสงเคราะห์ดา้ นที่ อยู่อาศัย โดยให้บริ การเงิ นกูด้ อกเบี้ ยตํ่าเพื่ อที่ อยู่
อาศัยสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําที่ยงั ไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
3.3 สวัสดิการรถรับ-ส่ งบุคลากร โดยจัดรถบริ การรับส่ งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการเดินทางมาปฏิบตั ิราชการ จํานวน 10 เส้นทาง
3.4 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิ น
3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน
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มสธ. 7.4-2 (15) มติที่ประชุม ก.พ.อ.
มสธ. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2553 เห็นชอบผลการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นทุกประเภท

มสธ.7.4-3 (1)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/OPR/Personal/
News/Sawadikarn.html
มสธ.7.4-3 (2) ผลการดําเนินงานในการ
จัดสวัสดิการต่างๆ ในปี 2552 ของ
มหาวิทยาลัย
มสธ.7.4-3 (3) กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องงานสวัสดิการ
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OPR/Personal/News/Personel/welfar
e.asp

เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารและเสริ ม สร้ า ง
สุ ขภาพที่ ดี และสร้างบรรยากาศที่ ดี
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํ า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
ความสุ ข (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3.6 สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3.7 สวัสดิการชุดปฏิบตั ิงาน
3.8 สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว
3.9 สวัสดิการนํ้าดื่ม
3.10 สวัสดิการประกันสังคม
3.11 สวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล
- โครงการตรวจสุ ขภาพบุคลากรประจําปี ปี ละ 1 ครั้ง
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน
3.12 สวัสดิการเงินกู้
- สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข.
- สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข
การสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
1. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมเสนอค่านิยม มสธ. (stou Way) 3 ครั้ง
จนกระทัง่ ได้ค่านิยมร่ วมที่เรี ยกว่า smart value
2. มีการตรวจสภาพสิ่ งแวดล้อม ในการทํางาน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา
ธิ ราช โดยสํานักงานบริ การเทคโนโลยีสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม ของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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มสธ.7.4s-3 (4) รายงานการประชุมที่
ประชุมผูบ้ ริ หาร ครั้งที่ 11/2552 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2552
มสธ.7.4-3 (5) รายงานการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดย
สํานักงานบริ การเทคโนโลยีสาธารณสุ ข
และสิ งแวดล้อม ของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากร มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรที่ มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จ
ที่ มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบ และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน ดังนี้
ความสํา เร็ จและก้า วหน้า ในอาชี พ 4.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
อย่างรวดเร็ วตามสายงาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
4.2 มี หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการพิ จารณาแต่ งตั้งบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ให้ด าํ รง
ตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ ผูช้ าํ นาญการพิเศษ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
4.3 มีการประเมินเพื่อคัดเลือกผูอ้ าํ นวยการสํานัก / สถาบัน /กอง /ศูนย์ โดยเปิ ด
โอกาสให้บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ที่ ก ํา หนดเข้า มาสู่ ก ระบวนการ
คัดเลือกตามความสมัครใจ

5. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมสวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และ
ความก้าวหน้าในการทํางาน โดยกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสถาบันวิจยั และพัฒนา ได้ร่วมกันออกแบบสํารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และความก้าวหน้าในการ
ทํางาน และนําไปเก็บข้อมูลจริ งในช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจก
แบบสอบถามไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้แบบสอบถามตอบ
กลับจากทุกหน่วยงานรวมทั้งสิ้ น 910 คน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.4-4 (1) อ้างถึง มสธ. 7.2-1(1),
7.2-1(3) และ 7.2-1(4)
มสธ.7.4-4 (2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่ง
สูงขึ้น
มสธ.7.4-4 (3) หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ
มสธ.7.4-4 (4) หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูช้ าํ นาญการพิเศษ
ระดับ 9
มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที่มีต่อ
การปฏิบตั ิงานในมสธ.

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมี
แนวทางในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นา
เพื่อให้ดีข้ ึน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ได้มีการนําเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
และได้นาํ ความคิดเห็นของบุคลากรในข้อ 5 มาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อง
ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ปรับปรุ งห้องอาหารปาริ ชาติ เพื่อให้มีมาตรฐานถูกสุ ขลักษณะ โดยได้รับ
ใบประกาศนียบัตร food safety จากกระทรวงสาธารณสุ ข
2. การตรวจสุ ขภาพประจําปี ได้มีการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 และ
ให้บุคลากรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่
3. ปรั บปรุ งเส้นทางรถสวัสดิ การ เพื่ อให้ครอบคลุ มเส้นทางยิ่งขึ้ น พร้ อ ม
เปลี่ยนจากรถบัสพัดลม และรถบัสปรับอากาศจากเดิ ม 3 เส้นทางเป็ น
รถบัสปรับอากาศทุกเส้นทาง
4. จัดรถไฟฟ้ า เพื่อรับส่ งบุคลากรระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 คัน

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก
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3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.4-6 (1) ใบประกาศนียบัตร food
safety จากกระทรวงสาธารณสุ ข
มสธ.7.4-6 (2) หนังสื อจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์
มสธ.7.4-6 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมธิ ราช
มสธ.7.4-6 (4) TOR การจัดจ้างรถบัส
ปรับอากาศ
มสธ.7.4-6 (5) มติที่ประชุมผูบ้ ริ หารของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือ่ การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั (สกอ. 7.5, สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร.14)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. มี นโ ยบ า ย ในกา รจั ด ทํ า ร ะ บ บ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อ มสธ.7.5-1 (1) TOR โครงการพัฒนา
การตัดสิ นใจ โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การ ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ที่แสดงคุณภาพของการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ บริ การการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีนโยบายสําคัญคือ “การจัด
จ้างที่ปรึ กษาเข้ามาพัฒนาระบบสารสนเทศที่ สาํ คัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความ
มสธ.7.5-1 (2) รายงานความก้าวหน้า
รั บ ผิ ด ชอบของรองอธิ การบดี ฝ่ ายปฏิ บัติ การ ในฐานะที่ เ ป็ น CIO (Chief of
Information Officer) เพื่ อให้ร ะบบฐานข้อมูลต่ า งๆ ของมหาวิทยาลัยมี ค วาม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบและใช้ทรั พยากรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด” ซึ่ งใน ทะเบียนและงานบริ การการศึกษา
รอบปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดจ้างพัฒนาระบบ 3 ระบบที่สาํ คัญ
และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปี งบประมาณ 2552 ได้แก่
1. โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานทะเบี ย นและงานบริ การการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยสํานักคอมพิวเตอร์ จดั จ้างที่ปรึ กษาดําเนิ น
โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานทะเบี ย นและงานบริ การการศึ ก ษา
ขอบข่ายของงานครอบคลุมข้อมูลนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
ผูเ้ รี ยนโครงการสัมฤทธิ บตั ร แบ่งเป็ น 8 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบรับสมัคร
ระบบลงทะเบี ย นเรี ย น ระบบจัด สอบ ระบบประมวลผลสอบ ระบบสํา เร็ จ
การศึกษา ระบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา ระบบบริ การข้อมูลนักศึกษา และ
ระบบบริ การการศึกษา การดําเนิ นการจัดทําระบบฐานข้อมูลทั้ง 8 ระบบ เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุ นการเรี ยนการสอน การบริ การ และการวิจยั
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี นโ ยบ า ย ในกา รจั ด ทํ า ร ะ บ บ 2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึง
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ (ต่ อ)
รั บ–พึ งจ่ า ยลักษณะ 3 มิ ติ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ร าชดําเนิ นการจ้างที่
ปรึ กษาเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริ หารจัดการ เกี่ยวกับงบประมาณ พัสดุ การเงินและการ
บัญ ชี โดยโปรแกรมที่ พ ัฒ นาจะสามารถช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การของ
มหาวิทยาลัยที่ มุ่งเน้นการวัดผลสําเร็ จของงาน การเชื่ อมโยงของการบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่
กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นความสําเร็ จของการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ดีได้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งมีการปรับปรุ ง
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทางการบริ หารงานในปั จจุบนั
ของมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ อยู่ระหว่างดําเนิ นการพัฒนาระบบซึ่ งอยู่ในช่ วงงวดงานที่ 4 คื อ
การเชื่ อมโยงระบบงานให้ใช้งานได้สมบูรณ์ (ส่ วนงานบัญชี และการเงิน ส่ วน
งานงบประมาณ ส่ วนงานพัสดุ พร้อมทั้งจัดอบรมผูใ้ ช้งาน และผูบ้ ริ หาร)
3. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง
การปฏิ บัติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย ได้ป รั บ ปรุ ง ระบบ
ฐานข้อมูล STOU QMIS ได้แก่ระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ (sarcard) และจัดทําคู่มือการใช้ระบบ (sarcard)
ให้แก่ผใู ้ ช้ระบบดังกล่าวด้วย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.5-1 (3)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
TOR โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
มสธ.7.5-1 (4) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
มสธ.7.5-1 (5) URL คู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรอง sarcard (Intranet)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
QAChannel/word/kpi53/manual%20and
%20papers/sarcard_manual.pdf
มสธ.7.5-1 (6) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการคุณภาพ STOU QMIS

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนี้
1.1 ฐานข้อมูลด้านการบริ หารได้แก่ ระบบอิ นทราเน็ต ใช้รองรั บ การบริ หาร
จัดการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น e-News, e-Office, e-Form, eDocument ,e-Mail ,STOU Search , e- Service Search
1.2 ฐานข้อมูลด้านการจัดการการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลัย สําหรับ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ได้แก่
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมสภาวิชาการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ.
1.3 รายงาน/สรุ ปผลการประชุม
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมสภาวิชาการ
- ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ.
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ที่ประชุมคณะกรรมการโนยบายและทรัพย์สิน

240

รายการเอกสารอ้ างอิง
-มสธ.7.5-2 (1) http://eservice.stou.ac.th/
-มสธ.7.5-2 (2) https://mail.stou.ac.th/

-มสธ.7.5-2 (3)
http://eservice.stou.ac.th/sapa/

-มสธ.7.5-2 (4)
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Mee
tings/University/mixuni.htm
-มสธ.7.5-2 (5)
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Mee
tings/Administrators/mixb.htm
-มสธ.7.5-2 (6)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
Meetings/AcSenate/index.html

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ 1.4 ฐานข้อมูลด้านการวิจยั โดยมีสถาบันวิจยั และพัฒนาเป็ นหน่วยงานหลัก
(ต่ อ)
ในการรับผิดชอบดูแล และปรับปรุ งฐานข้อมูลและบทคัดย่องานวิจยั ทั้งด้าน
การศึกษาทางไกล และงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย

1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(MIS) ที่กองแผนงานควบคุมดูแล ประกอบด้วย
- สารสนเทศด้านนักศึกษา
- สารสนเทศด้านผูเ้ รี ยน
- สารสนเทศด้านหลักสูตร
- สารสนเทศด้านคณาจารย์ และบุคลากร
- สารสนเทศด้านชุดวิชา
- สารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน
- สารสนเทศด้านอาคารสถานที่
- สารสนเทศด้านผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- สารสนเทศด้านวิจยั
- สารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ที่สาํ คัญ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
-มสธ.7.5-2 (7)
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOl
dPage/planeng/
มสธ.7.5-2 (8)
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOl
dPage/NewPage/
มสธ.7.5-2(9)
http://172.20.14.131/stoumis/

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ 2. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ เพิ่มเติม
(ต่ อ)
ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริ การการศึกษา
(อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ)
2.2 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ)

3. มีการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ และ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ดังนี้
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 1. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security)
1.1 การกําหนดสิ ทธิ ในการใช้งานฐานข้อมูล
1.2 การกําหนดสิ ทธิ การใช้ระบบ
1.3 การกําหนดสิ ทธิ การใช้โปรแกรมประยุกต์
2. มีแผนและการดําเนินการสํารองฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
และประกาศนียบัตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3. มีการกําหนดและทบทวนสิ ทธิ์ เข้า-ออกห้องศูนย์กลางเครื อข่าย และมีการบันทึก
การเข้า-ออก เพื่อเป็ นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของศูนย์กลางเครื อข่าย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.5-2 (10) TOR โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริ การการศึกษา
มสธ.7.5-2 (11) TOR โครงการพัฒนา
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3
มิติ
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
มสธ.7.5-3(1) (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )

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

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ และ 4. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลบนเครื่ อง Server และระบบ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
สํารองข้อมูล (Backup System) ทุกฐานข้อมูล
(ต่ อ)
5. มีการกําหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลัย
เพื่อประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของระบบการประชุม
6. มีการควบคุมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ Single ID เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และเข้าถึงฐานข้อมูลและสารสนเทศ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.5-3(4) (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )
มสธ.7.5-3(5) หลักฐานของหน่วยงานต่าง
ๆที่ขอ User name และ Password ในการ
เข้าใช้งานระบบ
มสธ.7.5-3(6) การ login เข้าใช้งานเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการ
ใส่ Username และ Password

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบฐานข้อมูล
ดังนี้
1. มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบไวรั ส ต่ า ง ๆ โดยใช้โ ปรแกรม Symantec มสธ.7.5-3(7) รายงาน Infected and At
Endpoint Protection เพื่ อ ป้ องกัน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ งภายใน Risk Computers และรายงาน Client
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่าย
Inventory ของ Symantec
2. มี ร ะบบการตรวจสอบการทํา งานของอุ ป กรณ์ ห ลัก บนระบบเครื อข่ า ย- มสธ.7.5-3(8)
อินเทอร์เน็ต
http://nms.stou.ac.th
มสธ.7.5-3(9)
https://netmon.stou.ac.th
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลใน
3 ระบบดังนี้
1. สํารวจความพึงพอใจการใช้ระบบบริ การสารสนเทศนักศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ.7.5-4(1) แบบสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไปฯ
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp

2. สํารวจความพึงพอใจการทดลองใช้งานระบบค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (STOU Search Engine)

มสธ.7.5-4(2) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสํารวจความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้งานฯ และแบบประเมินผลฝึ กอบรม
ระบบค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(STOU Search Engine)

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

มสธ.7.5-4(3) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามการสํารวจความพึง
พอใจการใช้ระบบบริ การสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552
(http://eservice.stou.ac.th)
และตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานงานระบบบริ การสารสนเทศ มสธ.
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3
และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้นาํ ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพและความพึง
พอใจในข้อ 1-3 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล ดังนี้
1. การประเมินประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
1.1 มีการทบทวนและกําหนดสิ ทธิ์ ในการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์
เป็ นรายปี

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ.7.5-5(1)
บันทึกการขอ Username และ Password
จากสํานักทะเบียนและวัดผล มีบญั ชีการ
รับรองการเปลี่ยนแปลง Password

(ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )
1.2 มีระบบการเฝ้ าระวังการแพร่ กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

มสธ.7.5-5(2)
http://avs-pri:9090/symantec.html
มีบญั ชีการรับรองการเปลี่ยนแปลง
Password (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )

2. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานทะเบียนข้อมูลนักศึกษา และระบบ
บริ การสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จา้ งที่ปรึ กษาในการบูรณาการ
ระบบงานทั้งสองระบบ เข้าด้วยกันเป็ นระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริ การการศึกษา ขณะนี้ บริ ษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด ได้รายงานความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริ การการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเป็ นระยะ ๆ

มสธ.7.5-5 (3) TOR โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริ การการศึกษา
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มสธ.7.5-5 (4) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริ การการศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน

6. มีการเชื่ อมโยงระบบฐานข้อมูลของ
สถาบั น ผ่ า นระบบเครื อข่ า ยกั บ
สํ า นั ก งา นค ณ ะ กร ร มกา ร กา ร
อุ ด มศึ ก ษาตามรู ป แบบมาตรฐาน
ที่กาํ หนด

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการปรับปรุ งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ดังนี้
- เปลี่ยนรหัสผูใ้ ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์และระบบการจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
- ระบบการประชุม e-Meeting จะมี Username และ Password ซึ่ งเป็ นระบบ
Single User ที่สามารถเข้าใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ได้ทุกระบบ
ได้แก่ ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระบบการประชุมผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย, ระบบการประชุม ก.พ.อ.มสธ. ระบบการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และระบบการประชุมสภาวิชาการ
2.3 มีการจัดซื้ อ Software เพื่อขยายระบบ (เชื่อมโยง) e-Mail และ ระบบ e-Form
ภายใต้ระบบบริ การสารสนเทศ มสธ. E-Service STOU
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อดําเนิ นการบริ หาร
จัดการระบบฐานข้อมูล (ตัวชี้ วดั ที่ 14 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึ กษา ด้านนักศึ กษา บุ คลากร หลักสู ตร การเงิ นอุดมศึ กษาและ
ระบบภาวะการมี ง านทํา ของบัณ ฑิ ต ) โดยเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิ ทยาลัย ผ่า นระบบเครื อข่ ายของ สกอ. ตามรู ปแบบและเกณฑ์มาตรฐานที่
สกอ.กําหนด พร้ อมกับรายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํา รั บรองการปฏิ บัติ
ราชการให้แก่สาํ นักงาน ก.พ.ร. เรี ยบร้อยแล้ว
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.7.5-5(5) หลักฐานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ขอ User name และ Password
ในการเข้าใช้งานระบบ

มสธ.7.5-5(6) รายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.7.5-6(1) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ ขอ้ มูล
ตัวชี้วดั ที่ 14
http://www.stou.ac.th/Sar/index14.html
มสธ.7.5-6(2) รายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองฯ ปี พ.ศ.2552
(ตัวชี้วดั ที่ 14)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Q
AChannel/word/kpi52/SAR%2012%20mo
nth_52.pdf

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

3 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.6 ระดับความสํ าเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 13)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่องทาง
ประชาชนอย่ า งโปร่ งใส ผ่ า น ต่าง ๆ ได้แก่
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่ งพิมพ์ 1. หนังสื อพิมพ์ เช่น คมชัดลึก มติชน
เว็บไซด์ นิทรรศการ
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น แผ่นป้ ายโฆษณา แผ่นพับต่างๆ ป้ ายผ้า
3. เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th
4. สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียมไกลกังวล
5. ส่ งข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SMS ให้แก่นกั ศึกษา
6. การจัดนิทรรศการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการวิจยั ร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ต่างๆ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.6-1(1) http://www.stou.ac.th

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีระบบการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ มหาวิทยาลัยมีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผย
ประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและ และเป็ นที่รับรู ้กนั โดยทัว่ อย่างน้อย 3 ช่องทาง ดังนี้
เป็ นที่ รั บ รู ้ กั น โดยทั่ ว อย่ า งน้ อ ย 1. มีเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3 ช่องทาง
อื่นๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด และการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ เช่น สํานักบรรณสารสนเทศ สถาบันวิจยั และพัฒนา สํานัก
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. มีกล่องรับความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไป โดยจัดตั้งไว้ที่อาคารบริ หาร ชั้น
1
3. มีศูนย์สารสนเทศ (call center) ในการรับฟังความคิดเห็นและให้บริ การตอบ
คําถามนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
4. มีการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คม
เช่น ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.6-2(1) เว็บไซต์ของ
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
http://www.stou.ac.th
- สํานักบรรณสารสนเทศ
http://library.stou.ac.th
- สํานักคอมพิวเตอร์
http://www.stou.ac.th/Offices/ocs/Com/
-

สถาบันวิจยั และพัฒนา
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/

มสธ. 7.6-2(2) กล่องรับความคิดเห็นจาก
ประชาชนทัว่ ไป โดยจัดตั้งไว้ที่อาคาร
บริ หาร ชั้น 1
มสธ. / กผ. 7.6-2(3) รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมฟัง
ความคิดเห็นในกิจกรรมบริ การวิชาการ
แก่สงั คมการประชุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
“กลุ่มผูส้ ูงอายุ”ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม
2552 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา
1 มสธ.
มสธ. / กผ. 7.6-2(4) หนังสื อเชิญผูพ้ ิการ
เข้าร่ วมสัมมนาฯ
มสธ. / กผ. 7.6-2(5) การประชุมผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย “กลุ่มผูพ้ ิการ”ในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม
ประกายเพชร โรงแรมเอเชีย

เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริ หารงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชมี ก ารนํา ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไป
ประกอบการบริ หารงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม ดังนี้
1. นําความคิ ดเห็ นที่ ได้จากการมี เว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้ นักศึ กษา ประชาชน
ทัว่ ไป และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอื่ นๆ เข้ามาแสดงความคิ ดเห็นผ่านเว็บบอร์ ด
และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ เช่น สํานักบรรณสารสนเทศ
สถาบันวิจยั และพัฒนา สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น นํามาปรับปรุ ง
- เพิ่ ม ฐานข้อ มู ล สํ า หรั บ การค้น คว้า ผ่ า นออนไลน์ ในระบบห้ อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th
- ปรับเพิ่มข้อมูลในการนําเสนอหน้าเว็บไซต์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
ทัว่ ไป เช่น ศูนย์เรี ยนรู ้ทางไกลเศรษฐกิ จพอเพียง ประกันคุณภาพฯ ผล
คะแนนคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
- มี การเพิ่ มข้อมูลสํา หรั บในส่ วนของบทคัด ย่องานวิจัยเพื่ อให้ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถค้นคว้าและดาวโหลดได้ (สวพ.)
2. มีกล่องรับความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไป โดยจัดตั้งไว้ที่อาคารบริ หาร ชั้น 1
3. มีการนําความคิดเห็นที่ได้จากศูนย์สารสนเทศ (call center) ในการรับฟั งความ
คิ ดเห็นและให้บริ การตอบคําถามนักศึ กษาและประชาชนทัว่ ไปมาปรับปรุ ง
ระบบการให้บริ การ
4. มี การนํา ความคิ ด เห็ นการจัด เวที ประชาคมรั บฟั งความคิ ด เห็ นในกิ จกรรม
บริ การวิชาการแก่สังคม เช่น ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ เป็ นต้น มาจัดทําโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม
5. มี ก ารนํ า ความคิ ด เห็ น จากคณะกรรมการที่ ป รึ กษาภาคประชาชนที่
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชจัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการให้บริ การวิชาการแก่สังคม จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง http://cdlearnse.stou.ac.th
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.6-3(1) http://www.stou.ac.th
มสธ. / สบ.7.6-3(2)
http://library.stou.ac.th
มสธ. / สวพ. 7.6-3(3)
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/

มสธ. / กผ. 7.6-3(4) คู่มือถาม-ตอบ ของ
ศูนย์สารสนเทศ
มสธ. 7.6-3(5) ศูนย์การเรี ยนรู ้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
http://cdlearnse.stou.ac.th
มสธ. / กผ. 7.6-3(6) โครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมกลุ่มผูส้ ูงอายุและกลุ่มผู ้
พิการ

เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ที่ ป รึ ก ษาที่ ม าจากภาคประชาชน
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
และมี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมร่ วมกัน
อย่างต่อเนื่ องและชัดเจน เช่ น จัด
ประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. สภาวิ ช าการในการประชุ มครั้ งที่ 7/2552 เมื่ อวัน ที่ 9 เมษายน 2552 มี ม ติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ทางไกลเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภาค
ส่ วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทั้งระดับท้องถิ่นที่ต้ งั มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
กลางในการประสานเครื อข่ ายที่ ส ามารถให้ข ้อมูลเกี่ ย วกับความต้องการ ปั ญหา
ข้อเสนอแนะได้อย่า งกว้า งขวางและครอบคลุ มท้องถิ่ น ทั่วประเทศ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่ เ กี่ ยวข้องในการใช้ผลผลิ ต ของมหาวิ ทยาลัย ทั้งในส่ ว นของบัณ ฑิ ต
งานวิจยั การบริ การวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ ผูแ้ ทนจากสถาบันทางศาสนา ภาค
ประชาสังคมได้แก่ สื่ อมวลชน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์มรดก
ไทย ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านชุมชนและสื่ อ ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
บุคคล/หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับชุ มชน ประชาชนโดยตรงสามารถสะท้อนประเด็น
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยควรได้มีบทบาทร่ วมนําและพัฒนาสังคมได้เป็ นอย่างดี โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริ มสร้าง แสวงหาความร่ วมมือ และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
การเรี ยนรู ้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาและการดํา เนิ น งานของศู น ย์การเรี ย นรู ้ ท างไกล
เศรษฐกิ จพอเพียงโดยการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมสนับสนุ น ร่ วมทํา ร่ วมรับผล
และร่ วมติดตามตรวจสอบ
4. ดําเนินงานในกิจการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่ วมมือ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานเพื่อดําเนิ นกิจการใด ๆ ตามที่
เห็นสมควร
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.6-4(1) คําสัง่ มสธ.ที่
401/2552 เรื่ องแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึ กษาด้าน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง
มสธ. / กผ. 7.6-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึ กษา ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2552
มสธ. / กผ. 7.6-4(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึ กษา ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี ที่ ป รึ ก ษาที่ ม าจากภาคประชาชน
2. คณะกรรมการที่ปรึ กษา ฯ ได้ร่วมดําเนินงานกับศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ ในลักษณะ
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ต่าง ๆ
และมี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมร่ วมกัน
2.1 การพิจารณาแผนการสร้างการมีส่วนร่ วม ฯ
อย่างต่อเนื่ องและชัดเจน เช่ น จัด
2.2 การให้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาทั้ง ในส่ ว นของ
ประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง กิจกรรมการจัดทําเว็บไซต์
(ต่ อ)
2.3 การเข้าร่ วมกิจกรรมการสัมมนา
2.4 การยิ นดี ให้ความร่ วมมื อกับศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่ า วสารและความรู ้ ผ่านสถานี วิท ยุกระจายเสี ย งและสถานี วิทยุโ ทรทัศน์ข องวัด
สังฆทาน การมอบสื่ อ และเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ การร่ ว มเป็ นเครื อ ข่ า ยเศรษฐกิ จพอเพี ย ง การเชื่ อ มโยงเว็บ ไซต์ข อง
โครงการวิ จั ย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ นส่ ว นพระมหากษัต ริ ย์
www.sufficiencyeconomy.org และสภาอุตสาหกรรม www.fti.or.thกับเว็บไซต์ของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ
2.5 การประเมิ นผลการดํา เนิ นงานปี 2552 และข้อเสนอแนะเพื่ อการ
ดําเนินการในปี ต่อไปให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตาม มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ โดยนําเสนอทางช่องทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
นําเสนอทางช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การผ่านตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ซึ่ งใน
ปี งบประมาณ 2551 ได้ผลการประเมิน 75.80%
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ซึ่ งในปี งบประมาณ 2551 ได้ผลการประเมิน 4.44%
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถ
ดําเนินการได้ คือ
- การประเมิ นผลการดํา เนิ น งานโดยคณะกรรมการที่ ปรึ กษาฯโดยพิ จ ารณา
รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ ปี 2552 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
คําแนะนําเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
- การเผยแพร่ ร ายงานสรุ ปผลการดํา เนิ นงานของศู นย์การเรี ย นรู ้ ฯ ปี 2552
ทางเว็บไซต์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ เพื่ อให้ประชาชนรั บทราบและเปิ ดโอกาสให้
สามารถให้ขอ้ เสนอแนะ ความคิดเห็นในการดําเนินงานได้อย่างกว้างขวาง
- การติ ดตาม ตรวจสอบ ให้ข ้อเสนอแนะได้อย่า งต่ อเนื่ องทางสนทนาประสา
พอเพียง
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มสธ. 7.6-5(1) http://www.stou.ac.th
มสธ. / กผ. 7.6-5(2) เอกสารรายงาน
สรุ ปผลการดําเนินงานในการเปิ ดโอกาส
ให้ ป ระ ช า ชนเ ข้ า มา มี ส่ ว น ร่ ว ม ฯ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / กผ. 7.6-5(3) อ้า งถึ ง เอกสาร
มสธ. / กผ. 7.6-4(3)
มสธ. 7.6-5(4) อ้า งถึ ง เอกสาร มสธ. /
กผ. 7.6-3(5)
มสธ. 7.6-5(5) รายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึ กษา ประจําปี 2551 ระดับ
สถาบัน

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

* การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.7 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่ได้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ (นับซํ้าได้)
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําในปี การศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่ อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6
389

ร้อยละ 0.1 - 0.99

X100 = ร้อยละ 1.41

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 0.1 - 0.99

ร้อยละ 1 – 1.99

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 2

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

2

ร้อยละ 2
ร้อยละ 1.41

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.7(1)
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมี
ผู ้ บ ริ หารระดั บ สู งและตั ว แทน
ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรื อคณะทํางาน โดย
ผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง ต้ อ งมี บ ทบาท
สําคัญในการกํา หนดนโยบายหรื อ
แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
ของมหาวิยาลัย ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่ 1995/2552 ลงวันที่ 10
กค.52 โดยได้รั บความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูบ้ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่
7/2552 (นัด พิ เ ศษ) เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 ซึ่ งองค์ ป ระกอบของคณะ
กรรมการฯ ประกอบไปด้วย อธิ การบดี เป็ นประธานกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุก
ฝ่ าย ผูแ้ ทนประธานกรรมการประจํา สาขาวิชา และผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํา นัก /
สถาบัน เป็ นกรรมการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
ของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดแนวทางการดําเนิ นงานและการปฏิ บตั ิ งานการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
3. กํา กับ ควบคุ ม ดู แ ลการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย
4. พิจารณาแผนการปรับปรุ งงาน ติ ดตามและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานตาม
แผนการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
5. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. ให้คาํ ปรึ กษาแก่คณะทํางานที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลับมอบหมาย
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มสธ. / กผ. 7.8-1(1) คําสัง่ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ 1995 / 2552 ลง
วันที่ 10 กค.52 เรื่ อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 7.8-1(2) คําสัง่ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ 332 /2551 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ อง แต่งตั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส
มสธ. / กผ. 7.8-1(3) คําสัง่ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ 2631 / 2552 ลง
วันที่ 21 สิ งหาคม 2552 เรื่ อง แต่งตั้ง
คณะทํางานควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยง

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทํางานควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง ของ
15 ระบบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ 2631 / 2552 ลงวันที่ 21
สิ งหาคม 2552 รวม 15 คณะทํางาน ประกอบไปด้วย รองอธิ การบดี ฝ่ายต่าง ๆ
เป็ นประธาน และผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อมอบให้คณะทํางานฯ มี
หน้าที่ดงั นี้
1. วางระบบควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงในระบบที่
รับผิดชอบให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์
2. กําหนดให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องดําเนิ นการตามระบบที่ รับผิดชอบให้
เป็ นไปตามแนวทางแผนแม่บทการบริ หารความเสี่ ยงและความควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย
3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
และการควบคุมภายในระบบที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน
4. เสนอแนะแนวทางแก้ไขจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรื อความเสี่ ยง
ที่ เหลื ออยู่ในปี งบประมาณปั จจุ บนั โดยจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ ม
ภายในในระบบที่รับผิดชอบในปี งบประมาณถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่
ส่ งผลกระทบหรื อสร้างความ
เสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการ
บริ หารงาน และจัดลําดับความ
สําคัญของปัจจัยเสี่ ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ฝ่ ายวางแผนฯ ได้เชิ ญหน่ วยงาน ได้แก่ สาขาวิชา สํานัก กอง สถาบัน ศูนย์
เข้าร่ วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยได้นาํ ปั ญหาจากกระบวนการทํางานแต่
ละหน่ วยงาน แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) แผนปฏิ บัติ
ราชการประจํา ปื 2552 และผลจากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบหรื อสร้ างความ
เสี ยหายหรื อความล้มเหลว หรื อลดโอกาสที่ จะบรรลุเป้ าหมายในบริ หารงาน
ครอบคลุ มความเสี่ ย งในด้า นต่ า ง ๆดัง นี้ 1.) ความเสี่ ย งด้า นการเงิ น และ
งบประมาณ 2.) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ 3.) ความเสี่ ยงด้านนโยบาย 4.)ความเสี่ ยง
ด้านการปฏิ บตั ิ งาน 5.) ความเสี่ ยงจากเหตุ การณ์ ภายนอก โดยจัดการวางแผน
บริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2552-2553
รวม 15 ระบบ ในแต่ละระบบมีการกําหนดวัตถุประสงค์ ปั จจัยเสี่ ยงของการ
ควบคุ ม มาตรการหรื อกิ จ กรรมที่ นํ า มาแก้ไ ข และกํา หนดหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ฯ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.8-2(1) รายงานการ
ประชุมเรื่ องการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี่ ยง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2551
มสธ. / กผ. 7.8-2(2) รายงานการ
ประชุมเรื่ องการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี่ ยง ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
มสธ. / กผ. 7.8-2(3) รายงานการ
ประชุมเรื่ องการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี่ ยง ครั้งที่ 2/2552 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-2(4) รายงานการ
ประชุมเรื่ องการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี่ ยง ครั้งที่ 3/2552 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2552
มสธ. / กผ. 7.8-2(5) แผนบริ หาร
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ
ราช 2552 - 2553

เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มี การจัด ทําแผนบริ หารความเสี่ ย ง
โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการ
หรื อแผนปฏิ บั ติ การในการสร้ า ง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุก
ระดับ ในด้า นการบริ หารความเสี่ ย ง
และการดําเนิ นการแก้ไข ลด หรื อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ น
รู ปธรรม

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารจัด ทํา แผนบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจําปี งบประมาณ 2552 -2553 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของ
มหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ 1/2552 เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2552 แล้ว ซึ่ งแผนฯ
ประกอบด้วย ระบบการบริ หารความเสี่ ยงฯ รวม 15 ระบบ คือ
1.ระบบการบริ หารเชิงยุทธศาสตร์
2.ระบบการเรี ยนการสอน
3.ระบบการบริ การนักศึกษา
4.ระบบการบริ หารสื่ อสิ่ งพิมพ์

10.ระบบการบริ หารพัสดุ
11. ระบบการพึ่งพาตนเองของ
หน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ
12. ระบบรักษาความปลอดภัยและ

5.ระบบการบริ หารสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
6.ระบบการบริ หารงานวิจยั
7.ระบบสารสนเทศ
8.ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9.ระบบการเงิน การบัญชีและ
งบประมาณ

งานอาคารสถานที่
13. ระบบที่เกี่ยวกับข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศ
14. ระบบงานสารบรรณและธุรการ
15. ระบบการประกันคุณภาพ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.8-3(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2552
มสธ. / กผ. 7.8-3(2) แผนบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจําปี
งบประมาณ 2552 -2553
มสธ. / กผ. 7.8-3(3) แบบฟอร์ ม บสน. 1
มสธ. / กผ. 7.8-3(4) แบบฟอร์ ม บสน. 2
มสธ. / กผ. 7.8-3(5) คู่มือบริ หารความ
เสี่ ยงของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

ทั้งนี้ ฝ่ ายวางแผนฯ ได้จดั ประชุ มชี้ แจงแก่หน่ วยงาน เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม
2552 เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ทุกหน่วยงาน ถึงความสําคัญที่ตอ้ งบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในการปฎิบตั ิงาน และสภาพการณ์ที่เกิ ดขึ้นทั้งภายใน – ภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯลฯ สํา หรั บจัด ทํา แผนบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน
รวมถึ งการชี้ แจงสาระสําคัญของแผนบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย การกรอกแบบฟอร์ ม บสน.1 แผนบริ หารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์ ม
บสน.2 แบบรายงานการปฏิ บตั ิ การตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม
ภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 คู่มือ และตัวอย่าง
ให้กบั ตัวแทนหน่วยงานเพื่อไปดําเนินการตามแผนฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
4. มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนบริ หาร
กองแผนงานมีการเวียนแจ้งให้หน่ วยงานจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงและ
ความเสี่ ยง
การควบคุ มภายใน ตามแบบฟอร์ ม บสน.1 และรายงานการปฏิ บตั ิ การตามแผน
บริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ ม บสน.2 โดยส่ งรายงานมา
ที่ กองแผนงาน เพื่ อสรุ ปผลการดํา เนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอ
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.8-3(6) หนังสื อเชิญประชุม
และรายชื่อผูร้ ่ วมประชุม วันที่ 14
สิ งหาคม 52

มสธ. / กผ. 7.8-4(1) บันทึกที่ ศธ
0522.01/ ว 87 ลงวันที่ 11กันยายน 2552
เรื่ องรายงานการปฏิบตั ิการตามแผน
บริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
มสธ. / กผ. 7.8-4(2) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. 7.8-3(3)
มสธ. / กผ. 7.8-4(3) อ้างถึงเอกสาร
มสธ. 7.8-3(4)

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี ก ารสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานตาม
แผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมี
ก า ร กํ า ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งแผน
บริ หารความเสี่ ยงต่อมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการสรุ ปผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 เสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิ
ยาลัย และมี การนํา ข้อค้นพบต่ า ง ๆ มาประชุ มร่ ว มกับหน่ วยงาน เพื่ อ ทบทวน
ปรั บ ปรุ ง และจัด ทํา แผนบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553- 2554

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก
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3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.8-5(1) รายงานการประชุม
เรื่ องการควบคุมภายในและบริ หารความ
เสี่ ยง ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-5(2) รายงานการ
ประชุมเรื่ องการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี่ ยง ครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-5(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 1/53 ลงวันที่ 28 มค. 53

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9 ระดับความสํ าเร็ จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล (สกอ. 7.9)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราชโดยฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบงานได้มี
ในการประเมินผลภายในสถาบัน
การกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
2552 ระดับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยจัดให้มีการจัดทําคํารับรองและ
การประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการประจําปี 2552 และลงนามคํารับรองการปฏิ บตั ิ
ราชการประจํา ปี งบประมาณ 2552 ทั้งระดับผูบ้ ริ หารและระดับหน่ วยงานของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังนี้
1) คํารับรองฯ ระหว่างรองอธิ การบดีต่อเลขาธิ การ สกอ.
2) คํารับรองฯ ระหว่างรองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดีต่ออธิ การบดี
3) คํารั บรองฯ ระหว่างหน่ วยงานระดับสาขาวิช า สํานัก สถาบัน กอง และ
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ต่อรองอธิ การบดีที่กาํ กับ
ทั้งนี้ เพื่ อ มุ่ ง หวัง ให้เ กิ ด ผลสั มฤทธิ์ ในการดํา เนิ นงานตามพันธกิ จ และการ
บริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชทุ ก ระดับ ได้ต ระหนัก ถึ ง ผลสํา เร็ จจากการปฏิ บัติ ง านและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งานตามแผนงานและแผนเงิ น ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
(Output) และคํานึงถึงผลลัพธ์(Outcome) ในระดับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ที่ เกิ ดจากผลสําเร็ จในระดับหน่ วยงาน จึ งได้ถ่ายทอดตัวชี้ วดั ของอธิ การบดี ลงสู่
ผูบ้ ริ หารในระดับรองอธิ การบดี และผูช้ ่ วยอธิ การบดี และจากรองอธิ การบดี ลงสู่
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแล
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.9-1 (1) คํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ ระหว่างอธิ การบดีกบั
เลขาธิ การ สกอ.
มสธ. 7.9-1 (2) ตัวอย่างคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการของรองอธิ การบดีฝ่าย
วิชาการต่ออธิ การบดี
มสธ. / ศปศ. 7.9-1 (3) ตัวอย่างคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช ได้กาํ หนดแผนการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาซึ่ งได้รั บ
มอบหมายให้เป็ นหน่วยงานหลักในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการ
ปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารั บรองฯ ประจํา ปี ซึ่ งต้องมี การรายงานความก้าวหน้าเป็ น
ระยะ รอบ 6, 9 และ 12 เดื อน เพื่ อนํา เสนอต่ อ Audit Committee และสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.
ระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานซึ่ งได้รับมอบหมายให้เป็ นหน่ วยงานหลักใน
การติ ด ตามและรายงานความก้า วหน้า ของการปฏิ บัติ ร าชการตามคํา รั บรองฯ
ประจํา ปี ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งต้ อ งมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าเป็ นระยะ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อนําเสนอต่อ Audit Committee
และสภามหาวิ ทยาลัย โดยกําหนดให้ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต้องนํา เสนอรายงาน
ความก้าวหน้าด้วยตนเองต่ออธิ การบดีและรองอธิ การบดีที่กาํ กับดูแล
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (1) รายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิราชการตาม
คํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 6 เดือน ต่อ Audit Committee
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (2) รายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิราชการตาม
คํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 7.9-2 (3) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 337 ลงวันที่ 26 มีนาคม
2552 เรื่ อง ขอเชิญประชุมและเตรี ยม
ความพร้อม การรายงานความก้าวหน้า
การปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
2552 ระดับหน่วยงาน
มสธ. / กผ. 7.9-2 (4) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 38 วันที่ 21 เมษายน
2552 เรื่ อง การนําเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับ
หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน
(ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการหลักฐานอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.9-2 (5) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 63 วันที่ 3 กรกฎาคม
2552 เรื่ อง การนําเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับ
หน่วยงาน รอบ 9 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2 (6) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 84 วันที่ 4 กันยายน 2552
เรื่ อง การนําเสนอรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2(7) บันทึกที่ ศธ
0522.01(03) / 1250 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2552 เรื่ อง รายงาน
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมาย มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราชมี การกํา หนดตัวบ่ งชี้ และค่ าเป้ าหมายของการ มสธ. 7.9-3 (1) อ้างถึงเอกสาร มสธ.
ตามพัน ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข อง ดําเนิ นงานตามพันธกิ จและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนปฏิบตั ิ ราชการ 7.9-1(2) ถึง 7.9-1(4)
สถาบัน
ประจําปี และถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ต่างๆ ลงสู่ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งปรากฏอยู่ในคํา
รั บรองการปฏิ บัติ ร าชการ ระหว่ า งผูบ้ ริ หารมหาวิ ท ยาลัย กับผูบ้ ริ ห ารในระดับ
หน่วยงาน
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของ
ห น่ ว ย ง า นใ น ร ะ ดั บ ค ณ ะ ห รื อ
เที ยบเท่ า โดยกําหนดเป้ าประสงค์
ของแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ให้เชื่ อมโยง
กั บ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. ทําการทบทวน ยืนยันวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และจัดทํา Strategy Map ของระดับมหาวิทยาลัย และกําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทํา
คํา รั บ รองฯ โดยมี ก ารทบทวน ยื น ยัน วิ สั ย ทัศ น์ และประเด็ น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข อง
หน่วยงาน แล้วจัดทํา Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดเป้ าประสงค์
และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงานให้เ ชื่ อ มโยงกับ เป้ าประสงค์แ ละประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย ทําการ
ทบทวน ยื น ยัน วิ สั ย ทัศ น์ และประเด็ น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข องหน่ ว ยงาน แล้ว จัด ทํา
Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดเป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5. มี การยื นยันวิสัย ทัศ น์และประเด็น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการจัดทํา Strategy Map ของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ข องสถาบันอุด มศึ กษา มหาวิ ท ยาลัย ในระยะ 5 ปี (2552-2556) เพื่ อ เป็ นกรอบในการดํา เนิ น งาน ใน
ในระดับคณะหรื อเทียบเท่า
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีการ Rolling Plan เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งจะมีการทบทวน
วิสั ย ทัศ น์ ยุท ธศาสตร์ ระดับ มหาวิ ท ยาลัย นอกจากนี้ ยังได้มี การเวี ย นแจ้ง ให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยด้วย
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.9-4 (1) แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 7.9-4 (2) ตัวอย่างแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

มสธ. / กผ. 7.9-5 (1) แบบเวียนแจ้งการ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธ์กิจ

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ร ะ บบ ใ นกา รติ ด ตา มผลกา ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
ตามคํา รั บ รองของผูบ้ ริ ห ารระดับ
ต่างๆ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัด
ให้มีระบบในการติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายตามคํารับรองฯ
ของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดื อน และ รอบ 12 เดือน บันทึ กลงใน
SAR Card สรุ ปเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย มีระบบในการ
ติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมายตามคํารับรองฯ ของระดับหน่ วยงาน
โดยการรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนิ นงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12
เดือน ต่อกองแผนงาน ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7. มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตาม ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาทํา
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรอง การวิเ คราะห์ และประเมิ นผลการดํา เนิ น งานตามตัว ชี้ วัด และเป้ าหมายตามคํา
รับรองฯ ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน บันทึกลงใน SAR Card
และในรอบ 12 เดื อนได้จดั ทํารายงานสรุ ปผลการประเมิ นผลการดําเนิ นงานตาม
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ
Audit Committee สภามหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ก.พ.ร. ตามลําดับ
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย ทํารายงาน
การประเมิ นตนเอง (SAR) ตามตัวชี้ วดั และเป้ าหมาย คํา รั บรองฯ รอบ 12 เดื อน
เสนอต่ อผูบ้ ัง คับบัญ ชาหน่ ว ยงาน และส่ ง กองแผนงาน เพื่ อ สรุ ป ผลการปฏิ บัติ
ราชการต่อผูบ้ ริ หารตามลําดับต่อไป

267

รายการหลักฐานอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.9-6 (1) อ้างถึงเอกสาร
7.9-2(1) – 7.9-2(2)

มสธ. / ศปศ. 7.9-7 (1) อ้างถึงเอกสาร
7.9-2 (1) และ 7.9-2 (2)
มสธ. / กผ. 7.9-7 (2) ตารางสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการระดับหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
8. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ผลการ
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินงานของผูบ้ ริ หารไปเชื่ อมโยง นําผลการประเมินผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบตัวชี้ วดั ตามคํารับรอง
กับระบบการสร้างแรงจูงใจ
การปฏิ บตั ิ ราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร.ไปเชื่ อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
โดยกํา หนดแนวทางและวิธีการจัด สรรเงิ นรางวัลที่ ได้รับจาก สํา นักงาน ก.พ.ร.
กระจายลงสู่หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่ละฝ่ าย
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วยนําผล
การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของผูบ้ ริ ห าร ไปเชื่ อ มโยงกับ ระบบการสร้ า ง
แรงจูงใจ ด้วยการกระจายเงินรางวัลลงสู่ ระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วดั ตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการที่กาํ หนด

รายการหลักฐานอ้ างอิง
เนื่องจากกิจกรรมตามผลการดาเนินงานข้ อ
8 เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินงานเป็ นประจาทุกปี
แต่ ในงบประมาณ 2552 สานักงาน ก.พ.ร.
เลื่อนปฏิ ทินการดาเนินงาน และยังไม่ ได้
Site Visit ผลการปฏิ บัติราชการตามคา
รั บรองฯ รอบ 12 เดือน รวมทั้ง ยังไม่ ได้
จัดสรร Bonus ประจาปี 2552 ให้ แก่
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้ ทันต่ อการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง จึ งใช้
เอกสารอ้ างอิงประจาปี การศึกษา 2551
แทน ดังต่ อไปนี ้

มสธ. / ศปศ. 7.9-8 (1) รายงานการ
ประชุมคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2
/ 2552
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 8 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 8 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9.1 งบประมาณสํ าหรับการพัฒนาคณาจารย์ ท้ ังในประเทศและต่ างประเทศต่ ออาจารย์ ประจํา (สมศ 5.10)
วิธีการคํานวณ
จํานวนเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศในปี การศึกษานั้น
จํานวนอาจารย์ประจําในปี การศึกษานั้น (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

14,581,561.34

มากกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาทต่อคน

389

= 37,484.73 บาทต่อคน

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

1 - 6,499 บาทต่อคน

6,500 - 9,999 บาทต่อคน

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาทต่อคน

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

10,000 บาท : คน

37,484.73

บาท : คน
*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.9.1(1) งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9.2 ร้ อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ. 5.11)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณนั้น
X 100
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปี งบประมาณนั้น (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
852
917

มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ70

X100 = ร้อยละ 92.91

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 44

ร้อยละ 45 - 69

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ70

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

ร้อยละ 70
ร้อยละ 92.91

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.9.2(1) ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่ างมีประสิ ทธิภาพ (สกอ. 8.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 5 ปี
(พ.ศ.2552-2556 ) โดยมีกลยุทธ์ทางด้านการเงินที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วย กรอบงบประมาณรายรับ รายจ่าย มีนโยบายในการ
จัด สรรงบประมาณ มี ก ารวิ เ คราะห์ ร ายได้ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินเงินนอกงบประมาณ
ในการบริ หารการเงินด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญต่อ
การนํากลยุทธ์ต่างๆ ต่อไปนี้มาใช้
1. การจัดสรรงบประมาณที่ เน้นการใช้กลยุทธ์โดยแยกภารกิ จพื้นฐานงาน
ประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
2. การจัด สรรงบประมาณที่ เ น้ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ยกตามพัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่ชดั เจน
3. การจัด สรรงบประมาณที่ เ น้นการใช้กลยุทธ์ แยกตามยุทธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
4. การจัดสรรงบประมาณที่เน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามโครงการยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่ ปรากฏในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ. 2552 –
2556)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.8.1-1(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช 5 ปึ (พ.ศ.25522556 ) บทที่ 6 กรอบงบประมาณรายรับ
รายจ่าย
มสธ.8.1-1(2) นโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-1(3) นโยบายการจัดสรรเงิน
รายจ่ายเงินกองทุน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2552
มสธ.8.1-1(4) นโยบายการจัดสรรเงิน
เงินคงคลัง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552
มสธ.8.1-1(5) นโยบายการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายหน่วยบริ การรู ปแบบ
พิเศษ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
(ต่ อ)

5.

6.

7.

8.
9.

10.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
การบริ หารจัดการด้านการเงิ นของหน่ วยงานบริ การรู ปแบบพิเศษที่ เน้น
การใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารพึ่ ง ตนเอง โดยมี ก ารส่ ง รายรั บ ส่ ว นหนึ่ งหลัง หั ก
ค่าใช้จ่ายปันส่ วนให้กบั มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย เน้นการใช้ก ลยุ ทธ์ โ ดยให้ค วามสํา คัญต่ อ การนํา ผลการ
วิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต มาใช้ ใ นการวางแผนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นประจําทุกปี
การบริ หารสิ น ทรั พ ย์ เน้น การใช้ก ลยุ ท ธ์ โ ดยการใช้ท รั พ ยากรของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ร่ วมกั น ซึ่ งเป็ นหลั ก การของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ การก่ อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึ งปั จจุ บันที่ เน้นการรวม
บริ การประสานภารกิจ
การบริ หารรายได้เน้นการใช้กลยุทธ์โดยการประมาณการยอดนักศึ กษา
ล่วงหน้า เพื่อนํามาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
การลงทุ นที่ เน้นการบริ หารการเงิ นให้เ กิ ด ประโยชน์สูงสุ ด โดยมี การ
แต่งตั้งคณะทํางานฯ เพื่ อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจในการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศด้านการเงิ น งบประมาณ และพัสดุ เน้นกลยุทธ์ การ
พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิ น และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับพึงจ่าย ลักษณะสามมิติ
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ดังนี้
1. มีการนําสิ นทรัพย์ไปหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการต่างๆ ได้แก่
การเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
การนํา เงิ น รายได้ไ ปลงทุ น หาผลประโยชน์ โ ดยฝากเงิ น กับ ธนาคาร
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พาณิ ชย์ ซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคงคลัง เป็ นต้น รวมถึง การนําอาคาร
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ครุ ภณ
ั ฑ์ / สื่ อเทคโนโลยีที่มีอยูไ่ ปหารายได้
2. มีการประมาณการรายได้ โดยประมาณการยอดนักศึ กษาล่วงหน้า เพื่ อ
นํา มาใช้ใ นการจัด ทํา ประมาณการรายได้ และรายจ่ า ยงบประมาณ
ประจําปี ของมหาวิทยาลัย
3. มี ก ารประมาณการรายได้จ ากดอกผลจากกองทุ น ต่ า งๆ จํา นวน 19
กองทุน เพื่อใช้เป็ นแหล่งในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิ นกองทุ น
ประจําปี ต่อไป
4. มี การจัดหาทรั พ ยากรด้านการเงิ นที่ เป็ นรายได้ผ่า นการบริ หารงานใน
หน่วยงานบริ การรู ปแบบพิเศษ
มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงิน ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณที่ เน้นการใช้กลยุทธ์โดยแยกตามผลผลิ ต ทั้ง 6
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับแผนพัฒนาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ.
2552 - 2556)
2. การจัดสรรงบประมาณที่เน้นการใช้กลยุทธ์โดยแยกภารกิ จพื้นฐานงาน
ประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
3. การจัด สรรงบประมาณที่ เ น้ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ยกตามพัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่ชดั เจน
4. การจัด สรรงบประมาณที่ เ น้นการใช้กลยุทธ์ แยกตามยุทธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ.8.1-2(1) แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-2(2) มติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2552
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2552
(วาระที่ 4.10)
มสธ.8.1-2(3) มติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2552 (วาระที่ 7.1)
มสธ.8.1-2(4) ระบบ e-Unit Budget

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ (ต่ อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. การจัดสรรงบประมาณที่เน้นการใช้กลยุทธ์แยกตามโครงการยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่ ปรากฏในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี มสธ. (พ.ศ. 2552 –
2556)
6. การบริ หารจัดการด้านการเงิ นของหน่วยงานบริ การรู ปแบบพิเศษที่ เน้น
การใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารพึ่ ง ตนเอง โดยมี ก ารส่ ง รายรั บ ส่ ว นหนึ่ งหลัง หั ก
ค่าใช้จ่ายปันส่ วนให้กบั มหาวิทยาลัย
แนวทางการวางแผนการใช้เงิน ดังนี้
1. ให้หน่ วยงานเจ้า ของงบประมาณจะต้อ งมี การวางแผนการใช้เ งิ น ให้
สอดคล้องกับผลผลิต และเป้ าหมายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เป็ นรายไตรมาส หากเป็ นงบประมาณแผ่นดิ นจะต้องมี การรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
ประเมิ น ผล (สงป.301) ของสํา นัก งบประมาณ และ GFMIS ของ
กรมบัญ ชี กลาง หากเป็ นงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ จะต้อ งมี การ
รายงานผลผ่านระบบ e-Unit Budget ของกองแผนงาน
2. มี ก ารวางแผนการใช้จ่ า ยเงิ น งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น โดยจัด ทํา เป็ น
รายงานต่อกรมบัญชีกลางเป็ นรายไตรมาส ผ่านระบบ GFMIS
3. มี การจัดทําแผนปฏิ บ ัติการจัด ซื้ อจัดจ้างงบลงทุ นประจําปี งบประมาณ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อนึ่ ง ในการจัด สรรและการวางแผนการใช้จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลัย ให้
ความสําคัญอย่างสู งต่อประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใส และการตรวจสอบได้ ตาม
หลักการของการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหน่ วยงานสํานักงานอธิ การบดี
ที่ประกอบด้วย กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ ทํางานแบบบูรณาการ เพื่อให้
การจัดหา วางแผน และจัดสรรการใช้จ่ายให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด
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เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทาง
การเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้
ในการตัดสิ นใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มี การว่ า จ้า งบริ ษ ทั เอกชนพัฒ นาระบบงบประมาณ พัส ดุ การเงิ น บัญ ชี
กองทุน ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงิน
อยู่ระหว่างพัฒนาในการออกแบบแต่ ละระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบ
จัดซื้ อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชี และการเงิ น ซึ่ ง
คาดว่าระบบจะแล้วเสร็ จและสามารถเชื่ อมโยงการใช้งานได้ภายในปี งบประมาณ
2553 และสามารถเชื่ อมโยงกับระบบต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต ซึ่ งอยู่ระหว่างการ
พัฒนาคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ จะสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสิ นใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

มีการจัดทํารายงานทางการเงิ น ได้แก่ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบรายได้แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย รอบ 6 เดื อ น และรอบ 12 เดื อ น เสนอผู ้บ ริ หาร
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน (Audit Committee) และเสนอสภามหาวิทยาลัย
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มสธ. / กค. 8.1-3(1) สัญญาจ้าง
บริ ษทั เอกชนเพื่อพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
เลขที่สญ
ั ญา 5-05/2552
มสธ. / กค. 8.1-3(2) รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
เดือนกันยายน 2552
มสธ. / กค. 8.1-3(3) สัญญาจ้างบริ ษทั ฯ
พัฒนาต้นทุนผลผลิต เลขที่สัญญา 515/2552
มสธ. / กค. 8.1-3(4) รายงาน
ความก้าวหน้าระบบต้นทุนผลผลิต
มสธ. / กค. 8.1-4(1) รายงานการเงิน
สําหรับงวด 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2552
มสธ. / กค. 8.1-4(2) รายงานการเงินรวม
ประจําปี 2552 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่ คง
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง

6. มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติ ดตามการ
ใช้เ งิ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการนําข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิเคราะห์งบการเงิน ปี 2552 เสนองบการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย รอบ 6
เดือน และ 12 เดือน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายที่ได้จากการจัดทําบัญชี ตน้ ทุนต่อหน่ วยผลผลิต
ประจําปี งบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลัยตามคํา รั บรองการปฏบัติ
ราชการมหาวิ ท ยาลัย ตัว ชี้ วัด ที่ 11 เพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการวางแผนเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ประจําปี 2553 อยูร่ ะหว่างจัดทําร่ างฯ เสนอผูบ้ ริ หาร

มีสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานตรวจสอบจากภายนอก เข้า
ดํา เนิ นการตรวจสอบและรั บรองงบการเงิ นของมหาวิทยาลัย เป็ นประจํา ทุ ก ปี
สําหรับในปี งบประมาณ 2552 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว
นอกจากนี้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย (Audit Committee) ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนิ นงานตาม
ตัวชี้วดั ของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย
มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในดําเนิ นการตรวจสอบทางการเงิ น (Financial
Auditing) การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับ (Compliance Auditing) และการ
ดําเนิ นงาน (Performance Auditing) เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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มสธ. / กค. 8.1-5(1) รายงานวิเคราะห์งบ
การเงินและเสนองบการเงินต่อสภา
มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ปี 2552 และ
12 เดือน ปี 2551
มสธ. / กค. 8.1-5(2) รายงานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจําปี 2552 รอบ 12 เดือน

มสธ.8.1-5(3) คําสัง่ มหาวิทยาลัยฯ ที่
4161/2552 เรื่ อง การแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มสธ. 8.1-6(1) ที่ ตผ 0027/2955 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2552 เรื่ อง การตรวจสอบ
รายงานการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2551 ของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในและ
จากการปฏิบตั ิ งานดังกล่าวผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ให้ความสําคัญต่อระบบ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติ ดตามการ การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สมั พันธ์กนั ดังนี้
ใช้เ งิ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและ
1. หน่ วยตรวจสอบภายในดํา เนิ นการสอบทานการปฏิ บัติงานต่ า งๆ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (ต่ อ)
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. หน่ วยตรวจสอบภายในมี การติ ด ตามผลการดํา เนิ นการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน
3. หน่ วยตรวจสอบภายในได้ด าํ เนิ นการประเมิ นระบบการควบคุ ม
ภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ว ยการ
กํา หนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.2544 ตามที่ สํา นัก งาน
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
ซึ่ งการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ผูบ้ ริ หารระดับสูงได้ให้ความสําคัญต่อระบบการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยสัง่ การให้หน่วยงาน/ ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ด้วย
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มสธ. 8.1-6(2) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
มสธ. 8.1-6(3) คู่มือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจําปี
งบประมาณ 2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(4) รายงานผลการ
ตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(5) รายงานการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(6) รายงานผลการ
สอบทานการประเมิน การควบคุม
ภายใน (แบบ ปส.)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผล
ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสําคัญกับรายงานการเงินและข้อเสนอแนะของ
การใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
หน่วยตรวจสอบภายในตลอดจนข้อเสนออื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
1. มีคณะกรรมการเร่ งรัดติ ดตามการใช้จ่ายเงิ นงบลงทุน (เงินรายได้) ซึ่ งมี
ไปใช้ในการวางแผนและการ
การประชุมเร่ งรัดติดตามและรายงานผลเสนอที่ประชุมผูบ้ ริ หารทุกไตร
ตัดสิ นใจ
มาส โดยมีการนําผลมาปรับนโยบายการจัดสรรงบประมาณในส่ วนของ
งบลงทุน ตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2553 ดังนี้
- ให้จดั สรรงบลงทุนตามความพร้อมของหน่วยงาน ได้แก่ มีแบบรู ป
รายการมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการทําแผนการ
จัดซื้ อจัดจ้างล่วงหน้าประกอบการของบประมาณ
- เมื่ อได้รั บการจัด สรรงบประมาณลงทุ นแล้ว หน่ วยงานจะต้องทํา
สัญญาก่อหนี้ ผูกพันภายในไตรมาส 2 และถ้ารายการใดไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้ ให้งบประมาณพับตกไป
2. มีคณะกรรมการเร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่ งมีการ
ประชุมเร่ งรัดติดตามเป็ นประจําทุกเดือน และเสนอรายงานต่อที่ ประชุ ม
ผูบ้ ริ หาร
3. มีการนําผลการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณของหน่ วยงานต่างๆในปี ที่ ผ่านมา
มาวิเ คราะห์และจัดทําเป็ นนโยบายและกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํา ปี ในทุ ก ปี โดยนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้บ ริ หารและ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
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มสธ. 8.1-7(1) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่ งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนการจัดซื้ อ /
จัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน
มสธ. 8.1-7(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่ งรัดติดตามฯ
มสธ. 8.1-7(3) รายงานสถานะการ
เบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ประจําไตรมาสที่ 4
มสธ. 8.1-7(4) รายงานการประชุม
ผูบ้ ริ หาร ครั้งที่ 12 /2552 วันที่ 20
ตุลาคม 2552 วาระที่ 1.1
มสธ. 8.1-7(5) นโยบาย / แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณปี 2553
มสธ.8.1-7(6) แบบรายงานผลการ
เร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้
กรมบัญชีกลาง

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 การใช้ ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน (สกอ. 8.2, สมศ. 5.4 และ ก.พ.ร. 3.3)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่ านั้น)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ค ณะกรรมการวิ เ คราะห์ ค วาม มีคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบบริ หารทรั พยากรของมหาวิทยาลัย และ
ต้ อ งการการใช้ ท รั พ ยากรของ คณะทํางานพัฒนาระบบย่อยทรัพยากร ชุ ดย่อย 3 คณะ ทําหน้าที่ วิเคราะห์ความ
มหาวิทยาลัย
ต้องการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร เน้น
หลักการใช้ทรัพยากรร่ วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดใน
ลักษณะของการรวมบริ การประสานภารกิจ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิ จที่ ทาํ หน้า ที่ วิเ คราะห์ ค วามต้อ งการใช้ทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่ท้ งั ภายในและ
ภายนอกอย่า งเป็ นรู ป ธรรม เช่ น คณะกรรมการสอนเสริ ม และคณะกรรมการ
อํานวยการสอบ เป็ นต้น
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 8.2-1 (1) คําสัง่ ที่ 3557/2551
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาระบบ
บริ หารทรัพยากร และคําสัง่ 3558/2551
เรื่ อง การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริ หารทรัพยากรของ มสธ.
มสธ. / กผ. 8.2-1 (2) คําสัง่ ที่ 1594/2552
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ
บริ หารทรัพยากรและการเงิน
มสธ. / กผ. 8.2-1(3) แผนแม่บทการ
บริ หารทรัพยากร มสธ. พ.ศ. 2552-2556
และแผนการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอก มสธ. ประจําปี งบประมาณ
2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการใน มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสามารถ
การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
นํามาใช้วางแผนการดําเนิ นงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมี
ความคุม้ ค่า
3. มี แ ผนการใช้ทรั พ ยากรร่ ว มกันกับ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีการใช้วสั ดุ
หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ สถานที่ และบุ ค ลากร ร่ วมกันภายในมหาวิ ทยาลัย เช่ น การจัดประชุ ม
อบรม สัมมนาต่าง ๆ ใช้บริ การได้ที่อาคารศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรม ที่ให้บริ การทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรื อหากหน่ วยงานภายในต้องการวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่ น LCD โปรเจคเตอร์ ให้ขอใช้ที่สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา เป็ นต้น
4. มี แ ผนการใช้ทรั พ ยากรร่ ว มกันกับ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่ วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย เช่น การสอนผ่าน
หน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
ดาวเทียมร่ วมกับสื่ อทางไกลวังไกลกังวล เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ยังท้องที่ห่างไกลในส่ วนภูมิภาค การใช้โรงเรี ยนประจําจังหวัดเพื่อเป็ นสนามสอบ /
เป็ นศูนย์บริ การการศึ กษา /เป็ นสถานที่ สอนเสริ ม หรื อการขอใช้บริ การห้องสมุด
ประชาชน วางสื่ อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นกั ศึกษา/ประชาชน ผูส้ นใจ ใช้
บริ การ และการขอเช่าสถานีวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น
5. มี ผ ลการประหยัด งบประมาณ มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ที่ เ กิ ด จากการใช้ทรั พ ยากรร่ วมกับ การใช้ส ถานที่ ส อบ การจัด สอนเสริ ม หรื อ การปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาใหม่ ตาม
หน่วยงานอื่น
โรงเรี ยนในจังหวัดต่างๆ ทําให้เกิ ดความประหยัด เนื่ องจากไม่ตอ้ งตั้งศูนย์ฯ เป็ น
ของตนเอง หรื อการสอนผ่านดาวเที ยมร่ วมกับสื่ อทางไกลวังไกลกังวล ที่ ช่วยใน
เรื่ องของการประหยัดต้นทุนด้านงบประมาณในการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ชุมชน เป็ นต้น
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 8.2-2 (1) รายงานผลการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / กผ. 8.2-3 (1) แผนการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอก มสธ.
ประจําปี 2552
มสธ. / กผ. 8.2-3 (2) คู่มือการบริ หาร
ทรัพยากรของ มสธ.
มสธ. / กผ. 8.2-4 (1) อ้างถึงเอกสาร
8.2-3 (1)
มสธ. / กผ. 8.2-4 (2) อ้างถึงเอกสาร
8.2-3 (2)

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกัน
ฝ่ ายวางแผนและพัฒ นาระบบงาน โดยศู น ย์ป ระสานงานการประกัน คุ ณ ภาพ
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม การศึ กษา เป็ นหน่ วยงานกลางที่ ดาํ เนิ นงานเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึ กษา
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
ภายในกําหนดให้มีการวางระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. มี ค ณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ระดับ
สาขาวิชา และระดับสํานัก / สถาบัน ทําหน้าที่ ในการวางนโยบาย แนว
ทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มี คู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 ของ
มหาวิ ทยาลัย ซึ่ งใช้กับทุ กหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสํานักงาน
อธิ การบดี
3. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพในทุกองค์ประกอบและ
ทุกตัวบ่งชี้
4. มี ก ารบู ร ณาการตัว บ่ ง ชี้ ของสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติ มตัวบ่ งชี้
อัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบเปิ ดทางไกลซึ่ งสามารถรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม
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รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. 9.1-1(1) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย / ระดับสาขาวิชา /
ระดับสํานัก / ระดับสถาบัน
มสธ. 9.1-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประจําปี การศึกษา 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ใช้ 10 องค์ประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติ มตัวบ่งชี้ สมศ.
ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ รวมทั้งสิ้ น 57 ตัวบ่งชี้
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช้ 8 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํ านัก/สถาบัน
ใช้ 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้
ยกเว้น บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองค์ประกอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
สํา หรั บ ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ใช้ร ะบบคะแนนเต็ม 3.00
คะแนน และไม่ กาํ หนดค่ า นํ้า หนัก (คื อ ทุ ก ตัวบ่ งชี้ มี น้ าํ หนัก เท่ า กับ หนึ่ ง)และ
แบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้ ได้มี
การกําหนดให้ต้ งั ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ทุกตัวไว้ที่เกณฑ์ข้ นั ต้นของคะแนนระดับ 3
5. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี และเวียนแจ้ง
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบตั ิ
6. มีการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
7. มีการประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-1(3) ปฏิทินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช ประจําปี
การศึกษา 2552
มสธ.9.1-1(4) หนังสื อ ศธ.0522.13/ว16
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่ อง การ
ประชุมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2552 และการรับฟัง
ความเห็นการเลือกกลุ่มสถาบันเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสาม

เกณฑ์ มาตรฐาน
8.
9.
10.

11.
12.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
/ หน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกปี การศึกษา
มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี
การศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกัน
มีการนําหน่วยงานที่เป็ นต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทุกหน่วยงาน
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้ มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ องการประกั น คุ ณ ภาพจาก
ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วม
จากคณะกรรมการระดับ นโยบาย จากภาคีท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้
และผู ้บ ริ หารสู งสุ ดของสถาบั น
ภายใต้ก ารมี ส่ ว นร่ วมจากภาคี ท้ ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
(เนื่องจากกิจกรรมตามผลการดาเนินงาน
ข้ อ 8 – 12 เป็ นกิจกรรมที่ ดาเนินงานเป็ น
ประจาทุกปี ซึ่ งผลการดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2552 กาหนดเริ่ มดาเนินการ
ตั้งแต่ ปลายเดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นไป ดังนั้น
เพื่อให้ ทันต่ อการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง จึ งใช้ เอกสารอ้ างอิงประจาปี
การศึกษา 2551 แทน ดังรายการข้ างล่ างนี)้

มสธ. 9.1-1(5) การปฐมนิเทศกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน
ประจําปี การศึกษา 2551
มสธ. 9.1-1(6) การสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปี การศึกษา 2551

เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับ นโยบาย
และผู ้บ ริ หารสู งสุ ดของสถาบั น
ภายใต้ก ารมี ส่ ว นร่ วมจากภาคี ท้ ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน (ต่ อ)

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และ
เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และ
สอดคล้อ งกับการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั
ภายในและภายนอก ทําหน้าที่กาํ กับดูแลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-2 (1) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550
มสธ. 9.1-2 (2) อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9.11(2)
มสธ. 9.1-2 (3) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มสธ. 9.1-2 (4) คําอธิ บายตัวชี้วดั
(บังคับ) ในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ 2553

2. ในการตรวจประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํา ปี ของทุ ก หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยได้มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจ
ประเมินทุกครั้ง
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ “ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง” ไว้ในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
หน่วยงานในมิติที่ 4
4. มี การกําหนดตัวบ่ งชี้ “ระดับคะแนนเฉลี่ ย ผลการประเมิ นการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายใน” ไว้ในคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการในมิติที่ 4 ของทุ ก
หน่วยงาน
1. มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุก มสธ. 9.1-3 (1) อ้างถึงเอกสาร มสธ.
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึ กษา มาตรฐาน 9.1-1 (2)
คุ ณ ภาพของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งเพิ่ มเติ มตัว บ่ งชี้ อตั ลักษณ์ เพื่ อสะท้อน
คุ ณ ภาพของระบบการศึ ก ษาทางไกล ซึ่ ง จะสามารถรองรั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพโดย สกอ. สมศ.และหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. มี ก ารบู ร ณาการตัว บ่ ง ชี้ ของสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.)/สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ อตั ลักษณ์ที่
สะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบเปิ ดทางไกลซึ่ งสามารถรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้
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เกณฑ์ มาตรฐาน
4. มี ก ารดํา เนิ น งานด้า นการประกั น
คุณภาพที่ ครบถ้วน ทั้งการควบคุ ม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที่มี
การติดตาม)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพเริ่ มจากส่ วนกลางคือศูนย์ประกัน ฯ ได้
ออกแบบรู ปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ทั้งระดับสาขาวิชา
หน่วยงานสนับสนุ น และระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําปี เพื่อให้ SAR ทุกหน่วยงานมีเนื้ อหาสาระที่จาํ เป็ นและพอเพียงต่อ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นจะมีการประชุมหารื อร่ วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศให้ทุกหน่วยงานนําไปใช้
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุก
ปี โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองประจําปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้นมา จากนั้นจะกําหนดช่วงเวลาที่ตอ้ ง
รั บการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน จากคณะกรรมการที่ มหาวิ ท ยาลัย แต่ งตั้ง
ประจํา ปี ตามปฏิ ทิ นการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในประจํา ปี เพื่ อเร่ งรั ด ให้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดําเนิ นงานได้แล้วเสร็ จภายใน
120 วัน นับจากสิ้ นปี การศึกษา
3. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นคุ ณ ภาพ จากคณะกรรมการต่ างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
3.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit
Committee) ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
3.3 สภามหาวิทยาลัย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-4 (1) อ้างถึงเอกสาร มสธ.
9.1-1 (2)
มสธ. 9.1-4 (2) อ้างถึงเอกสาร มสธ.
9.1-1 (4)
มสธ. 9.1-4 (3) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา
2551
มสธ. 9.1-4 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ครั้งที่
3 / 2552 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 วาระ
ที่ 1.2 และ 1.3
มสธ. 9.1-4 (5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ครั้งที่ 7 / 2552 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2552 วาระที่ 1.1
มสธ. 9.1-4 (6) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2552 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2552 วาระที่ 3.7

เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย /สาขาวิช า / สํานัก / สถาบันได้นํา ผลการประกันคุ ณภาพรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุ ณภาพประจําปี มาพัฒนากําหนดโครงการ /
กิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่ วยงานตนเอง โดยจะแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
SAR (ส่ วนที่ 1) นอกจากนี้ ในส่ วนท้ายของ SAR (ส่ วนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห์
SWOT ตนเองไว้ดว้ ย
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อจัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้
ร่ วมกันได้ทุกระดับ ดังนี้
1. จัดทําข้อมูลกลาง (ข้อมูลพื้นฐาน) ซึ่ งได้แก่
- ข้อมูลนักศึกษา / ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลงบประมาณ
2. จัดทําข้อมูลระดับตัวชี้วดั ในกรณี ที่ตอ้ งใช้ผลประเมินร่ วมกัน มีการประชุม
หารื อเพื่อกําหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการตอบตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง
การจัดหาเอกสารหลักฐานอ้างอิงแล้วประกาศข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
รับทราบและโต้แย้งเพื่อหาข้อยุติก่อนนําไปใช้จดั ทํา SAR ซึ่ งทําให้ขอ้ มูลของ
ตัวบ่งชี้ดงั กล่าวทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. จัดทําระบบสารสนเทศ QMIS เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-5 (1) อ้า งถึ งเอกสาร มสธ.
9.1-1 (2)

มสธ. 9.1-6 (1)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
QAIndex/walls/qa52.htm
มสธ. 9.1-6 (2) http://qmis.stou.ac.th/

เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายประกันคุณภาพระหว่างหน่ วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ภายในสถาบัน
1.1 มี ก ารจัด ตั้ง เครื อ ข่ า ยการประกัน คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานภายใน
สํานักงานอธิ การบดีผา่ นที่ประชุมผูบ้ ริ หารสํานักงานอธิ การบดี
1.2 มีการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การร่ วมกันของทุกหน่ วยงานในสํานักงาน
อธิ การบดี เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2552
2. ภายนอกสถาบัน
2.1 มี ก ารเชิ ญ ให้ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจากมหาวิ ท ยาลัย เข้า มาเป็ น
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน
2.2 มี การเชิ ญให้ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกจากมหาวิทยาลัย เข้า มาเป็ นผู ้
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง ระดับ มหาวิ ท ยาลัย และระดั บ
หน่วยงาน
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-7(1) คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารสํานักงาน
อธิ การบดี
มสธ. 9.1-7(2) หนังสื อที่ ศธ 0522.13 /
ว 126 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
เรื่ องขอเชิญเข้าร่ วมประชุมผูบ้ ริ หาร
ของสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. 9.1-7(3)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
meeting%20report_QA%20Foum.htm
มสธ. 9.1-7(4) อ้า งถึ ง เอกสาร มสธ.
9.1-1(1)
มสธ. 9.1-7(5) อ้า งถึ ง เอกสาร มสธ.
9.1-2(3)

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.3 การไปศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้า นระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เมื่ อ วัน ที่ 29
กันยายน 2552
2.4 การส่ งผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเข้าร่ วมกลุ่มเสวนา (Quality Assurance
Forum) ของที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย โดยมีรองอธิ การบดี
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึ กษา เป็ นผูแ้ ทนรอง ซึ่ งมี
การประจํากันอย่างสมํ่าเสมอ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
2.5 การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งนัก ศึ ก ษา
มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริ การของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. เพชรบุรี จํานวน 2 ครั้ง เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2553 และ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-7(7) หนังสื อที่ ศธ 0522.13 /
400 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่ องขอ
อนุมตั ิโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ กรุ งเทพฯ
มสธ. 9.1-7(8) รายชื่อบุคลากรที่
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุ งเทพฯ
มสธ. 9.1-7(9) หนังสื อที่ ทปอ. 52/063
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องขอ
ความร่ วมมือเสนอชื่อผูแ้ ทนเข้าร่ วมการ
ประชุมกลุ่มเสวนา
มสธ. 9.1-7(10) รายงานผลการจัด
สัมมนาเครื อข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่งนักศึกษา มสธ. กับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
บริ การ

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

5 ข้อแรก
ครบ 7 ข้อแรก

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา (สกอ. 9.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา/สานักที่เกีย่ วข้ อง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา
2. มี ร ะบบส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษานํ า
ความรู ้ ดา้ นการประกันคุ ณภาพไป
ใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มี ก ลไกให้นัก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มใน
การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย
4. นั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ก ระบวนการ
คุ ณ ภาพในการพัฒนาคุ ณ ภาพของ
กิจกรรม หรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึ กษาสร้ า งเครื อข่ ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ตามที่ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) มีนโยบายส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้นิสิ ต นัก ศึ กษาเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการดํา เนิ น งานด้า นการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ นผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
โดยตรง เพื่ อ เป็ นพลัง สํา คัญ ในการผลัก ดัน งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้มีตวั บ่งชี้ เรื่ อง การมีระบบและ
กลไกการให้ ความรู้ และทั กษะด้ า นการประกั นคุ ณ ภาพแก่ นั กศึ กษา เสริ มสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจแก่ นักศึ กษา และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองค์
ความรู ้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มี
ความรู ้ ความเข้า ใจ มี ทัก ษะ และมี ส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวมทั้ง นํา ระบบ หรื อกระบวนการประกัน คุ ณ ภาพไปปรั บ ใช้ใ นทุ ก กิ ก รรม /
โครงการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชตระหนักถึ งความสํา คัญ ของนโยบาย
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยความร่ วมมือของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษามสธ. กับนักศึกษาในเขตพื้นที่การให้บริ การของ
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.2-1(1) สรุ ปผลการจัดโครงการ
สัมมนาเครื อข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
การให้บริ การของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี ประจําปี การศึกษา 2552

เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผลกา ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ น กิ จ กร ร ม ที่
นักศึกษาดําเนิ นการ และในส่ วนที่
นักศึ กษามีส่วนร่ วมกับการประกัน
คุณภาพของสถาบัน
7. มี การนํา ผลการประเมิ นไปพัฒนา
กระบวนการให้ค วามรู ้ แ ละกลไก
การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยประยุกต์หลักสู ตรฝึ กอบรมนิ สิตนักศึกษาเพื่อ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ.
เป็ นแนวทางในการจัดทําโครงการ แต่เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ จึงได้
แบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 2 ระยะกล่าวคือ ระยะแรกจะเน้นการให้ความรู ้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาแก่นกั ศึกษา และให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ในการนําระบบการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการวางแผนทํากิจกรรมของนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ
การสั มมนาเครื อข่ ายประกันคุณภาพการศึ กษาระหว่ างนักศึ กษา มสธ. กับนักศึ กษา
สถาบั น อุด มศึ ก ษาในเขตพื ้น ที่ บ ริ การของศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ. เพชรบุ รี โดย
ดําเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และระยะที่ 2 เป็ นโครงการต่อยอดจาก
ระยะแรก มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิการนําวงจรคุณภาพที่
ได้เ รี ยนรู ้ จากโครงการระยะแรกมาประยุกต์ใช้ในการทํา กิ จกรรมของนักศึ กษา
ภายใต้ชื่ อโครงการการใช้ กระบวนการประกั นคุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา : ร้ อนนัก รั กษ์ โลก ซึ่ งโครงการนี้ ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2553 ผลการดําเนินงานโดยสรุ ปเป็ นดังนี้
1. การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ างนั ก ศึ ก ษา มสธ. กั บ
นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเขตพื้น ที่ บ ริ ก ารของศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.
เพชรบุรี เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ( โครงการระยะที่ 1 )
ผลที่ได้รับจากการสัมมนาเครื อข่ายครั้งนี้ คือ นักศึกษาได้นาํ ความรู ้เรื่ อง
การประกันคุ ณภาพไปประยุกต์ในการวางแผนทํา กิ จกรรมนักศึ กษาและให้
ผูแ้ ทนกลุ่มนักศึกษาได้นาํ เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาที่เข้าร่ วม
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สั ม มนาได้ค ัด เลื อ กโครงการที่ มี ค วามชัด เจนและสามารถนํา ไปปฏิ บัติ ไ ด้
ปรากฏว่านักศึกษาลงมติคดั เลือกโครงการ “ร้อนนัก รักษ์โลก” ด้วยการปลูกป่ า
ชายเลน ซึ่ งเป็ นโครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งมี
การคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของเครื อข่ายนักศึกษา เพื่อ
วางแผนการดําเนิ นงานให้เป็ นรู ปธรรมครบวงจรคุณภาพ ทั้งนี้ โดยมีศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.เพชรบุรี ทําหน้าที่ประสานรายละเอียด และจะจัดหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการระยะที่ 2 ต่อไป
2. การใช้ กระบวนการประกันคุณภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา :
ร้ อนนัก รักษ์ โลก เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 ( โครงการระยะที่ 2 )
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการได้นาํ ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพตามวงจร
PDCA มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํา กิ จ กรรม นอกจากนี้ ยัง ได้เ รี ยนรู ้ ก าร
ประเมินผลการจัดกิจกรรมปลูกป่ าชายเลน รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์ในการ
ทํางานเป็ นที ม การแบ่งงานกันทํา ตลอดจนการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา
จากการดํา เนิ น โครงการทั้ง 2 ระยะข้า งต้น โดยภาพรวม สรุ ป ได้ว่ า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ นัน่ คือ การใช้พลังความคิดของนิ สิตนักศึกษา
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการทํากิจกรรมที่
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู ้ ร่ ว มกัน การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของนิ สิ ต
นักศึกษาสามารถดําเนินการได้ท้ งั ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน ใน
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งหากมีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องจะทําให้เกิดสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วย
ยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาโดยรวม ดังนั้น เพื่ อให้เครื อข่ าย
ระหว่ างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา สถาบันอุดมศึ กษาในเขตพืน้ ที่บริ การของ
ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ. เพชรบุ รี
มี ค วามยัง่ ยื น และอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่ วมเครื อข่ายในครั้งนี้จึงมีขอ้ ตกลงร่ วมกันว่า ให้มีการนํา
ผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมาไปปรับปรุ งกิจกรรมในปี ต่อๆ ไป และจะหมุนเวียน
กันเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุ มประจําปี โดยปี การศึ กษาต่อไป ( ปี การศึ กษา
2553 ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับเป็ นเจ้าภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ มสธ. 9.2-1(2) กําหนดการสัมมนาผูน้ าํ
การศึ กษาแก่ ผูน้ าํ ชมรมนักศึ กษา มสธ. ทัว่ ประเทศเป็ นประจําทุ กปี โดยในปี ชมรมนักศึกษา
การศึ กษา 2552 กําหนดจัดการสัมมนา ณ ห้องประชุ มอาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2553

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อแรก

296

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3 ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก ฝ่ ายวางแผนและพัฒ นาระบบงาน โดยศู น ย์ป ระสานงานการประกัน คุ ณ ภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การศึ กษา เป็ นหน่ วยงานกลางที่ ดาํ เนิ นงานเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับคณะและสถาบันอย่างต่อเนื่อง ภายในกําหนดให้มีการวางระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
13. มี ค ณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ระดับ มสธ. 9.3-1(1) อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9.1สาขาวิชา และระดับสํานัก / สถาบัน ทําหน้าที่ ในการวางนโยบาย แนว 1 (1) ถึง 9.1-1 (6)
ทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
14. มี คู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 ของ
มหาวิ ทยาลัย ซึ่ งใช้กับทุ กหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสํานักงาน
อธิ การบดี
15. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพในทุกองค์ประกอบและ
ทุกตัวบ่งชี้
16. มี ก ารบู ร ณาการตัว บ่ ง ชี้ ของสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติ มตัวบ่ งชี้
อัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบเปิ ดทางไกลซึ่ งสามารถรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ใช้ 10 องค์ประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติ มตัวบ่งชี้ สมศ.
ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ รวมทั้งสิ้ น 57 ตัวบ่งชี้
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช้ 8 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํ านัก/สถาบัน
ใช้ 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้
ยกเว้น บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองค์ประกอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
สํา หรั บ ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ใช้ร ะบบคะแนนเต็ม 3.00
คะแนน และไม่ กาํ หนดค่ า นํ้า หนัก (คื อ ทุ ก ตัวบ่ งชี้ มี น้ าํ หนัก เท่ า กับ หนึ่ ง)และ
แบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้ ได้มี
การกําหนดให้ต้ งั ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ทุกตัวไว้ที่เกณฑ์ข้ นั ต้นของคะแนนระดับ 3
17. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี และเวียนแจ้ง
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบตั ิ
18. มีการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
19. มีการประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา
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รายการเอกสารอ้ างอิง

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
20. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
/ หน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกปี การศึกษา
21. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี
การศึกษา
22. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกัน
23. มีการนําหน่วยงานที่เป็ นต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทุกหน่วยงาน
24. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ต่างๆ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ให้เหมาะสมกับบริ บทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุ งคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ปรับเกณฑ์ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้มีพฒั นาการที่สูงขึ้น เช่น ในปี การศึกษา
2551 ตั้งค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ อยูค่ ่าสูงสุ ดของเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ส่ วนในปี
การศึกษา 2552 ตั้งต่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ อยู่ที่ค่าตํ่าสุ ดของเกณฑ์คะแนนระดับที่
3 เป็ นต้น
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาภายในต่ อ หน่ ว ยงานที่ รวมทั้งมีการเผยแพร่ ผลการประเมินต่อสาธารณชน ดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลา
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee)
ที่กาํ หนด
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัย
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. เผยแพร่ ต่อสาธารณชนผ่าน Website ของแต่ละหน่ วยงานและ Website
ของมหาวิทยาลัย
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ มหาวิทยาลัย /สาขาวิช า / สํานัก / สถาบันได้นํา ผลการประกันคุ ณภาพรวมทั้ง
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุ ณภาพประจําปี มาพัฒนากําหนดโครงการ /
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
กิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่ วยงานตนเอง โดยจะแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
SAR (ส่ วนที่ 1) นอกจากนี้ ในส่ วนท้ายของ SAR (ส่ วนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห์
SWOT ตนเองไว้ดว้ ย
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
1. มีการนําหน่วยงานที่เป็ นต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทุกหน่วยงาน
ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการ
2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นประจําทุกปี
จัดทําแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ น
และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกรรมการ
แหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
สถาบันอื่น ๆ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกัน ซึ่ งจะทําให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
3. มีการนําระบบ QMIS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจประเมินคุณภาพ
Online http://qmis.stou.ac.th
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.3-3 (1) อ้า งถึ งเอกสาร มสธ.
9.1-4 (3) ถึง 9.1-4 (6)

มสธ. 9.3-4 (1) อ้า งถึ ง เอกสาร มสธ.
9.1-1 (2)

มสธ. 9.3-5 (1) อ้างถึงเอกสาร มสธ.
มสธ. 9.1-1(5) และ มสธ. 9.1-1(6)
มสธ. 9.3-5 (2) http://qmis.stou.ac.th

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

4 ข้อแรก
ครบ 5 ข้อแรก

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

302

องค์ ประกอบที่ 10 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ***
( ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย เท่ านั้น และไม่ นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ ประกอบ )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. วางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตาม 1. มีนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึ กษาตามแนวนโยบายสถานศึ กษา 3ดี (3D) มสธ. / สบศ. 10.1-1(1)
แนวนโยบายสถานศึ กษา 3ดี (3D)
และส่ งเสริ มสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ งอํานวยความสะดวก และบุคคล
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มสธ.
และส่ งเสริ มสนับสนุนทั้งทรัพยากร
มสธ. / สบศ. 10.1-1(2)
สิ่ งอํานวยความสะดวก และบุคคล 2. มีคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
แผนการปฏิบตั ิงานการจัดกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย 3 ดี (3D) ของ มสธ.
พ.ศ. 2553
มสธ. / สบศ. 10.1-1(3)
คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี
(3D)
2. จั ด การเรี ยนรู ้ จั ด กิ จกรรมด้ า น 1. มี การจัดฝึ กอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ปร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ด้ า นคุ ณ ธร ร ม
ภาคปฏิบตั ิแก่นกั ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ตามกําหนดวัน และสถานที่ตามที่
จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กันภัยจาก
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดกิ จกรรมมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญให้นักศึ กษาได้ มสธ. / สบศ. 10.1-2(1)
ยาเสพติด
แสดงความคิ ดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึ กษาด้วยกันเอง คําอธิ บายในการจัดอบรมเข้มชุดวิชา
และกับวิทยากรประจํากลุ่มช่วยกันตัดสิ นใจและแก้ปัญหา กลุ่มละประมาณ 25 ประสบการณ์วิชาชีพ 39 ชุด , ตารางการ
คนต่อวิทยากร 1 คน
อบรม ฯ
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. จั ด การเ รี ยนรู ้ จั ด กิ จกรรมด้ า น 2. มีการจัดกิ จกรรมประชาธิ ปไตยโดยการประชุ มคณะกรรมการชมรมนักศึกษา
ปร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ด้ า นคุ ณ ธร ร ม
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ตัวอย่างโครงการ “มสธ.อาสาพัฒนา
จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กันภัยจาก
สังคม” ที่มีการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง
ยาเสพติด
3. มีการจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ของชมรมนักศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
(ต่อ)

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 10.1-2(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม
นักศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม
มสธ. / สบศ. 10.1-2(3)
ภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด
3. พั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ คลากร 1. มีการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษาฯ ให้ความรู ้เรื่ องนโยบายพัฒนาสถานศึกษา 3 มสธ. / สบศ. 10.1-3(1)
ทางการศึ กษา ให้มีองค์ความรู ้ และ
ดี (3D) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. โดยมี ศ.ดร. เอกสารประกอบการสัมมนา และ power
ทักษะการปฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนา
สุ มาลี สังศรี (ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา) บรรยาย
point
สถานศึกษา 3ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ค วามร่ ว มมื อ กับ ทุ ก ฝ่ ายในการ 1. จัดส่ งนักศึ กษาของชมรมเข้าร่ วมกิ จกรรมคุ ณธรรม ความเป็ นไทย ในงานวัน มสธ. / สบศ. 10.1-4(1)
ดํ า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
ลอยกระทง กับสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
ภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง
สถานศึกษา 3ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามให้สถานศึ กษาพัฒนา
หรื อมี น วัต กรรมส่ ง เสริ มให้ ก าร
ดํา เนิ น งานเป็ นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3ดี (3D)

-
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อ

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

X

2

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
( ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย เท่ านั้น และไม่ นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ ประกอบ )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
กิจกรรมด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย (Democracy)
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 1 ด้าน 1. นักศึ กษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชี พ ได้รับความรู ้และ
ประสบการในการทํากิจกรรมร่ วมกันกับผูอ้ ื่น และสอบผ่านในชุดวิชานั้น ๆ
2. มี กิ จ กร ร มส นั บ ส นุ นนโ ย บ า ย กิจกรรมด้านการส่ งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นไทย (Decency)
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 2 ด้าน 1. นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสบูชาพระคุณครู
โดยการไหว้ครู
2. นักศึ กษาที่ เข้าร่ วมกิจกรรมของชมรมเข้าร่ วมกิ จกรรมคุณธรรม ความเป็ นไทย
ในงานวันลอยกระทง กับสํานักการศึ กษาต่อเนื่ อง ได้รับประสบการณ์จากการ
เข้าร่ วมกิจกรรม และได้รางวัลจากการประกวดกระทง และนางนพมาศ
3. มี กิ จ กร ร มส นั บ ส นุ นนโ ย บ า ย 1. นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ “รวมพลคร มสธ. 8 จังหวัดภาคเหนือ
สถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) ครบทั้ง 3
ตอนบนแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2552
ด้าน
ณ สนามกีฬาศูนย์วิจยั พืชสวนเชียงราย ได้ออกกําลังกายซึ่ งจะทําให้เกิดภูมิคุม
กันและห่างไกลจากยาเสพติด
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 10.2-1(1)
อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.1-2(1)

มสธ. / สบศ. 10.2-2(1) กําหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มสธ. / สบศ. 10.2-2(2)
อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.1-4(1)
มสธ. / สบศ. 10.2-3(1)
อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.1-2(3)

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน สถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
1 ด้าน
2 ด้าน
ครบทั้ง 3 ด้าน
ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้



3

3 ด้าน
ครบ 3 ด้าน

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ส่ วนที่ 3
สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยมีตวั บ่งชี้ที่ขอรับการประเมินทั้งสิ้ น 57 ตัวบ่งชี้ อิงตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. รวม 9
องค์ประกอบ และเพิ่มเติมการดาเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสถานศึกษา 3 ดี) เป็ นองค์ประกอบที่ 10 ซึ่ งในการประเมินจะเริ่ มจากตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยตัวบ่งชี้ ของ สมศ. และ / หรื อ ก.พ.ร. ที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขึ้น โดยตัวบ่งชี้ ที่เพิ่มเติมจะกาหนดรหัสตัวบ่งชี้ เป็ นทศนิ ยม 2 ตาแหน่ง และใช้ระบบการประเมินตัวบ่งชี้ เป็ น 3
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 3.00 เช่นเดียวกับ สกอ. โดยที่
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50
หมายถึง การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51 – 2.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
2.01 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51 – 3.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ 10 ได้มีการประเมินคุณภาพ แต่จะไม่นาคะแนนมาเฉลี่ยกับ 9 องค์ประกอบ
ผลการประเมินตนเอง พบว่า เมื่อประเมินด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ตามกรอบของ สกอ. (จานวน 39 ตัวบ่งชี้) และ มสธ. (จานวน 55 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับ ดีมาก (คะแนน 2.79 และ 2.73 ตามลาดับ) ดังรายละเอียดตามตาราง ส.1 – ส.4
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ประจาปี การศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

ระดับ

7

ร้อยละ

90%

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1

1.2

มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนิ นงานและมีการกาหนด
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิ บตั ิงานที่
กาหนด

34
55

7

/

3

61.82%

x

1

รวมคะแนน

4

จานวนตัวบ่งชี้

2
2.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่ งชี)้
รวมคะแนน

4

จานวนตัวบ่ งชี้

2
2.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1
2.2

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

ระดับ
ระดับ

6
7

6
7

309

/
/

3
3

หมายเหตุ

องค์ ประกอบคุณภาพ
2.3

มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอนซึ่ งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม

2.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

2.5

สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญา
เอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

2.6

สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

2.7

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุ นให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
*

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

ระดับ

5

อัตราส่ วน

-

ระดับ

ป.เอก
30.00%
ป.โท

ระดับ

ผศ.+รศ.+ศ.
60.00%
รศ. ขึ้นไป
10.00%
4

ข้อ

5

ร้อยละ

80%

ร้อยละ

100%

ค่าเฉลี่ย

3.50

ระดับ

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

5

/

3

-

-

-

-

170
380
210
380
314
380
249
380

44.74%

/

3

/

3

5

/

3

5

/

3

47.41%

x

1

71.88%

x

1

4.42

/

3

64
135
46
64

310

55.26%
82.63%
65.53%

หมายเหตุ

มสธ. ไม่ขอประเมินตัวบ่งชี้น้ ี เนื่องจากเป็ น
การสอนทางไกล

องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผา่ นมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติ หรื อนานาชาติ

ร้อยละ

0.030%

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร
/
41
0.033%
3

125,146

รวมคะแนน

29

จานวนตัวบ่งชี้

11
2.64

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (11 ตัวบ่ งชี)้
2.12.1 จานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา

ชิ้นงาน

3

2.12.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ตอ่ จานวนวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโททั้งหมด
2.12.3 ร้อยละของหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสู ตรทั้งหมด

ร้อยละ

40%

ร้อยละ

100%

2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.12.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา
2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็ จการศึกษา

ระดับ

3.50

2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั
หน้าที่การงาน

หมายเหตุ

29
523
20
73

1

x

1

5.54%

x

1

27.40%

x

1

4.35

/

3

บาท

เนื่องจากเป็ นตัวบ่งชี้ ที่ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

ร้อยละ

80%

ร้อยละ

80%

55
64
25,031
32,975

311

85.94%

/

3

75.91%

x

2

องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

2.12.8 คุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐานการ

ข้อ

6

ข้อ
ข้อ

7
7

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร
/
3
6

จัดการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ **

2.12.9 คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ ให้กบั นักศึกษา **
2.12.10 คุณภาพของการวัดและประเมินผล **

7
7

/
/

3
3

รวมคะแนน

49

จานวนตัวบ่งชี้

20
2.45

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (20 ตัวบ่ งชี)้
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1
3.2

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า *
มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ *
รวมคะแนน

ระดับ
ระดับ

8
4

8
4

/
/

3
3
6
2

จานวนตัวบ่งชี้

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่ งชี)้
รวมคะแนน

6

จานวนตัวบ่ งชี้

2
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่ งชี)้

312

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบคุณภาพ

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ *
มีระบบบริ หารจัดการความรู้ จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ *

ข้อ

5

5

/

3

ข้อ

4

4

/

3

4.3

เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา

อัตราส่ วน

25,000

450,961.83

/

3

4.4

ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้งั ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

30%

20.32%

x

2

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
4.1
4.2

168,659,725.93
374
76
374

รวมคะแนน

11

จานวนตัวบ่งชี้

4

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตัวบ่ งชี)้
4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับทุนทาวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั
4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการ หรื อ
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.75
ร้อยละ

45%

174
374

46.52%

/

3

ร้อยละ

50%

194
359

54.04%

/

3

313

หมายเหตุ

องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

รวมคะแนน

17

จานวนตัวบ่ งชี้

6

หมายเหตุ

2.83

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
5.1
5.2

มีระบบและกลไกในการบริ การวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน *
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา

ระดับ

7

ร้อยละ

35%

5.3

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา

ร้อยละ

40%

5.4
5.5

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ *
จานวนแหล่งการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ *

ร้อยละ
แหล่ง

85%
4

7

/

3

148
380

38.95%

/

3

225
359

62.67%

/

3

85.44%
9

/
/

3
3

รวมคะแนน

15

จานวนตัวบ่งชี้

5
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัวบ่ งชี)้

314

ตามคะแนน ก.พ.ร.

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร
4
3
/

องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

5.5.1 มีการนาความรู้ และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ระดับ

4

5.5.2 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา *
5.5.3 รายรับของสถาบันในการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจา *
5.5.4 ระดับความสาเร็ จในการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

บาท

เนื่องจากเป็ นตัวบ่งชี้ ที่ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

บาท

เนื่องจากเป็ นตัวบ่งชี้ ที่ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

ระดับ

4

5

/

3

รวมคะแนน

21

จานวนตัวบ่งชี้

7
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (7 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
6.1

รวมคะแนน

3
3

จานวนตัวบ่งชี้

1

มีระบบกลไกในการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม *

ระดับ

4

4

/

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตัวบ่ งชี)้
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หมายเหตุ

องค์ ประกอบคุณภาพ
6.1.1 ร้อยละของชมรมที่มีการดาเนิ นการต่อเนื่ องต่อจานวนชมรม
ทั้งหมด **

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

ร้อยละ

75%

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร
/
100.00%
3

6.00

รวมคะแนน

2

จานวนตัวบ่งชี้

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

สภาสถาบันใช้หลักธรรมภิบาลในการบริ หารจัดการ และ
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล **
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน *
มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ *
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารการเรี ยนการสอน
และการวิจยั *
ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา **
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายของ
ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

ข้อ

5

5

/

3

ระดับ
ระดับ
ระดับ

4
4
5

4
5
6

/
/
/

3
3
3

ระดับ

3

6

/

3

ระดับ

5

5

/

3

ร้อยละ

2.00%

1.54%

x

2

ระดับ

5

5

/

3

ระดับ

8

8

/

3

6
389
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องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

รวมคะแนน

26

จานวนตัวบ่งชี้

9
2.89

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. (9 ตัวบ่ งชี)้
7.9.1 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศต่อ อาจารย์ประจา
7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุ นที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สม

บาท

10,000

ร้อยละ

70%

14,581,561.34
389
852
917

37,484.73
92.91%

/

3

/

3

รวมคะแนน

32

จานวนตัวบ่งชี้

11
2.91

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ. (11 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
8.2

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ **
การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมกัน **

ระดับ

7

7

/

3

ระดับ

4

5

/

3

รวมคะแนน

6

จานวนตัวบ่งชี้

2
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่ งชี)้
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องค์ ประกอบคุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

รวมคะแนน

6

จานวนตัวบ่งชี้

2
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่ งชี)้
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
9.2
9.3

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษา *
ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ

5

7

/

3

ระดับ

6

7

/

3

ระดับ

4

5

/

3

รวมคะแนน

9

จานวนตัวบ่งชี้

3
3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตัวบ่ งชี)้
รวมคะแนน

9

จานวนตัวบ่งชี้

3

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่ งชี)้
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
ผลการดาเนินการ 2552
/ = บรรลุ
ตนเอง
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือสั ดส่ วน) X = ไม่ บรรลุ
ตัวหาร

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

หมายเหตุ

10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)***

ข้อ

5

4

x

2

ไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

10.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู ้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม***

ข้อ

3

3

/

3

ไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รวมคะแนน

5

จานวนตัวบ่งชี้

2

319

สรุ ปภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ สกอ. (39 ตัวบ่งชี้)

องค์ ประกอบคุณภาพ

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนนองค์ 1

2

4.00

คะแนนองค์ 2

11

29.00

คะแนนองค์ 3

2

6.00

คะแนนองค์ 4

4

11.00

คะแนนองค์ 5

5

15.00

คะแนนองค์ 6

1

3.00

คะแนนองค์ 7

9

26.00

คะแนนองค์ 8

2

6.00

คะแนนองค์ 9

3

9.00

รวม

39

109.00

เฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ สกอ.

2.79

สรุ ปภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
320
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ มสธ. (55 ตัวบ่งชี้)

หมายเหตุ

เฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ สกอ.

2.79

สรุ ปภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ มสธ. (55 ตัวบ่งชี้)

องค์ ประกอบคุณภาพ

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนนองค์ 1

2

4.00

คะแนนองค์ 2

20

49.00

คะแนนองค์ 3

2

6.00

คะแนนองค์ 4

6

17.00

คะแนนองค์ 5

7

21.00

คะแนนองค์ 6

2

6.00

คะแนนองค์ 7

11

32.00

คะแนนองค์ 8

2

6.00

คะแนนองค์ 9

3

9.00

55

150.00

รวม
เฉลี่ ยคะแนนรวมทุ กตัวบ่งชี้
ของทุ กองค์ ประกอบตามเกณฑ์ ของ มสธ.

2.73
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
คะแนนการประเมินตนเอง
องค์ ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิ ธานวัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

คะแนนการประเมินตนเอง
ปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มสธ. อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

-

3.00

1.00

2.00

พอใช้

-

3.00

1.00

2.00

พอใช้

3.00
3.00
3.00
3.00
-

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

2.00
2.00
3.00
2.67
3.00

2.64
3.00
2.75
3.00
3.00
2.89
3.00
3.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.60
3.00
3.00
3.00
-

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.88
2.00
3.00
2.67
3.00

2.45
3.00
2.83
3.00
3.00
2.91
3.00
3.00

ดี
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก

เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ ประกอบ

3.00

3.00

2.38

2.79

2.83

3.00

2.28

2.73

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

การเรี ยนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจยั
การบริ การวิชาการแก่สงั คม
การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
การบริ หารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51-2.00 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้

2.01-2.50 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
คะแนนการประเมินตนเอง
มาตรฐานอุดมศึกษา
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต

รวม

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

คะแนนการประเมินตนเอง
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มสธ. อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

-

-

2.00

2.00

พอใช้

-

-

1.88

1.88

พอใช้

ก.ด้านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษา

3.00

3.00

2.40

2.81

ดีมาก

3.00

3.00

2.40

2.83

ดีมาก

ข.ด้านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา

3.00

3.00

2.75

2.94

ดีมาก

2.78

3.00

2.80

2.89

ดีมาก

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้ของทุกมาตรฐาน

3.00

3.00

2.38

2.79

2.83

3.00

2.28

2.73

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการอุดมศึกษา

มาตฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และ
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

หมายเหตุ
ผลการประเมินเกณฑ์ สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการดาเนิ นงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51-2.00 ผลการดาเนิ นงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
2.01-2.50 ผลการดาเนิ นงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 ผลการดาเนิ นงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
มุมมองด้ านการ
บริหารจัดการ
มุมมองที่ 1 ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
มุมมองที่ 2 ด้านกระบวนการภายใน
มุมมองที่ 3 ด้านการเงิน
มุมมองที่ 4 ด้านบุคลากรการเรี ยนรู้และนวัตกรรม

คะแนนการประเมินตนเอง
ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

3.00
0.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

2.50
2.33
2.00

2.73
2.80
3.00
2.82

เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3.00

3.00

2.38

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนนการประเมินตนเอง
ปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

3.00
0.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

2.31
2.33
2.00

2.65
2.64
3.00
2.86

2.79

2.83

3.00

2.28

2.73

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51-2.00 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
2.01-2.50 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 ผลการดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับ
( 3 คะแนน )

ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก
ดี มาก

การวิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
องค์ ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. มี ก ระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผนการด าเนิ น งานและแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปี ให้สอดคล้องกัน และสอดคล้องกับภารกิ จหลักของ
มหาวิทยาลัย ผ่านการประชุมแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของทุกหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกาหนดตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ ในแผนฯ โดยภาพรวมเป็ นตัว
บ่งชี้ที่เน้นเชิงปริ มาณ ยังไม่สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงาน

นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 ควรมีการประเมินในเชิ งภาพรวมว่า การดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแผนฯ มีความเพียงพอที่ จะนาองค์กรบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ หรื อไม่ เพียงใด
1.2 ควรกาหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานและควรเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพให้มากขึ้น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. จานวนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกมีสดั ส่ วนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 เน้นการรับสมัครคณาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
1.2 เน้นการบริ หารบุคคลเชิงรุ กในการเสาะแสวงหาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อจูงใจ
มาเป็ นอาจารย์ที่ มสธ.

2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีสดั ส่ วนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด

2.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสาหรับอาจารย์ประจาที่ยงั ไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์ประจาให้มีตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1. จานวนนักศึกษาของบางสาขาวิชาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ยังได้
ข้อมูลน้อย

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 มีการสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
สอบถามจากนักศึกษาที่แจ้งขอจบ
1.2 แต่ละสาขาวิชาควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา / ศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลฯ อย่างต่อเนื่ อง
1.3 ควรมีกลไกยกย่องนักศึกษา / ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อเป็ นกาลังใจ
และเป็ นแรงเสริ มให้นกั ศึกษา / ศิษย์เก่าสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่ อ)
จุดที่ควรพัฒนา
2. การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ยังมีนอ้ ย

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3. บางหลักสูตรยังไม่สามารถปรับปรุ งให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สกอ.

3.1
3.2

นวัตกรรม (ถ้ ามี)
1.
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แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
กาหนดเป็ นเงื่อนไขของนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป หรื อให้เขียนบทความการวิจยั ก่อนสาเร็ จ
การศึกษา
จัดฝึ กอบรมการเขียนบทความวิจยั ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จัดให้มีการประชุม Grad Research ในระดับชาติ และมีการทา
Proceeding Report
มอบหมายให้สถาบันวิจยั และพัฒนาจัดทาวารสารการวิจยั ที่มี
Peer Review เพื่อเป็ นแหล่งเผยแพร่ ให้กบั คณาจารย์และบัณฑิต
สนับสนุนให้สาขาวิชาร่ วมมือกับสมาคมหรื อองค์กรวิชาชีพภายนอก
ออกวารสารหรื อจัดสัมมนาเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
ควรวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปรับปรุ งหลักสูตรที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการตามรอบเวลาที่กาหนดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร (เน้นหลักสูตรที่เปิ ดก่อน ปี พ.ศ.2548)
โดยใช้วิธีการจัดประชุมสัมมนา โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
หลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เข้ามามีส่วนร่ วม
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพในเรื่ องการ
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของ
การวัดและประเมินผล เพื่อให้นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษากระจายทุกพื้นที่ผา่ นชมรมนักศึกษา

2. มีการแนะแนวการศึกษาที่หลากหลายรู ปแบบ
จุดที่ควรพัฒนา
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
1.2 ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ที่ปรึ กษาประจาชมรม
นักศึกษาเดินทางไปร่ วมกิจกรรมนักศึกษาทุกครั้ง
1.3 มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กบั นักศึกษาทุกระดับผ่านชมรมนักศึกษา

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
1. มีการให้บริ การข้อมูลข่าวสารให้แก่นกั ศึกษาผ่าน sms
2. มีการให้บริ การแนะแนวการศึกษาผ่าน Internet (e-Counseling)
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลาง (สวพ.) ในการบริ หารจัดการงานวิจยั
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจยั ซึ่ งเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ปรับปรุ งระบบกลไกภายในให้การดาเนินงานแต่ละขั้นตอนรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น

2. มีระบบสร้างขวัญกาลังใจแก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจยั โดย
การจัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจยั และการให้รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
3. อาจารย์มีศกั ยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจยั จากภายนอก

4. มีระบบการเผยแพร่ งานวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพผ่านสื่ อทุกด้าน
(วิทยุ
โทรทัศน์, เว็บไซต์, สื่ อสิ่ งพิมพ์, ข่าววิจยั รายเดือน และการประชุมทาง
วิชาการ)
จุดที่ควรพัฒนา
1. การตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในวารสารระดับชาติและนานาชาติยงั
มีนอ้ ย

-

3.1 ควรให้อาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยั จากภายนอกเป็ น
อาจารย์พี่เลี้ยงนักวิจยั รุ่ นใหม่
-

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาแนวทางและสร้ า งกลไกการตี พิ ม พ์ /
เผยแพร่ งานวิจยั และบทความวิจยั ของคณาจารย์ / นักวิจยั ให้มากขึ้น
1.2 ส่ งเสริ มให้มีระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจยั ให้แก่นกั วิจยั รุ่ นใหม่
1.3 สร้างความร่ วมมือด้านการวิจยั กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มช่องทางการตีพิมพ์ / เผยแพร่ งานวิจยั
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั (ต่ อ)
จุดที่ควรพัฒนา
2. การจัดเก็บข้อมูลการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ /
นานาชาติ ยังไม่ชดั เจน และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวบ่งชี้

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
2.1 ควรปรับปรุ งการจัดเก็บข้อมูลการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ / นานาชาติ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวบ่งชี้

3. ขาดระบบ / กลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อ
นวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน

3.1 ควรจัด ให้มี ร ะบบ / กลไกสนับ สนุ นการจดสิ ท ธิ บัต รการซื้ อ ขาย
ทรั พย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน

นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
จุดแข็ง
1. มีหน่วยงานให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหลายหน่วยงาน
2. มี การจัดกิ กรรม / โครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พ ที่ หลากหลาย
รู ปแบบ และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ า ง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการดาเนินงานในการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพในภาพรวมของ
สถาบันเป็ นผลการดาเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน ในขณะที่ผลการ
ดาเนินงานของสาขาวิชายังมีนอ้ ย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์ใ ห้ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมในระดับ
สาขาวิชาเพิ่มขึ้น

2. ขาดหน่วยงานบริ หารงานวิชาการที่เป็ นอิสระในการให้บริ การวิชาการ
เชิงรุ ก (เป็ นหน่วยงานอิสระไม่เป็ นราชการ)

2.1 ควรจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่ไม่เป็ นราชการทาหน้าที่เป็ นหน่วย
บริ การวิชาการ เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริ การวิชาการ

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์ประจาสาขาวิชามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น

3. การติดตามประเมินผลการนาความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 3.1 ควรเพิ่มการติดตามประเมินผลการนาความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน / ชีวิตประจาวันยังมีนอ้ ย
หลักสูตรต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน / ชีวิตประจาวันให้
ครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
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องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีนโยบายและแผนงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม มี
การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และมี
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี
รวมทั้ง
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่เป็ น
ระบบ

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญและสร้างผลงานให้เป็ น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ

นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
1.1 มีความหลากหลายของกิจกรรมในการอนุรักษ์และเสริ มสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย
5 ปี ( พ.ศ. 2552-2556 )

ระยะ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ควรริ เริ่ มให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแต่ละคนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า เพื่อผล
การดาเนิ นงานที่ดีของสถาบัน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม เปิ ดเผย โปร่ งใส เท่าเทียมกัน
2.1 ควรผลัก ดันให้หน่ ว ยงานต่ า งๆ จัด ทาแผนยุ ท ธศาสตร์ การจัด การ
ความรู ้ของหน่ วยงาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2552-2556) ที่ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนมหาวิทยาลัย

3. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ผ่าน 3.1 ควรขยายผลการจัดทาคารับรองฯ จนถึงระดับหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่ าย
กระบวนการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี ของทุก
หน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1. กลไกการบริ หารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในภาพรวมยังไม่
1.1 ควรปฏิรูป / ปรับโครงสร้างหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการบริ หาร
เข้มแข็ง
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
2. ฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างสมบูรณ์

2.1 ควรเร่ งพัฒนาฐานข้อ มูลเพื่ อการบริ หารโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ระบบ
บัญชี 3 มิติ ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ต่ อ)
จุดที่ควรพัฒนา
3. ผลงานทางวิ ช าการ / วิ ช าชี พ ของอาจารย์ป ระจ าที่ ไ ด้รั บ รางวัล ใน
ระดับชาติ หรื อนานาชาติยงั มีจานวนน้อย

แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
3.1 ควรส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจาผลิตผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพ และ
นาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ หรื อนานาชาติให้มากขึ้น

นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1.

2.

3.

1.
2.

จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิท ยาลัย มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเองในระดับสู ง โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ในสัดส่ วนที่สูง ทาให้สามารถบริ หารงานได้อย่าง
คล่องตัว
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินนอกงบประมาณหลายลักษณะที่สอดคล้อง
กับสภาพการใช้จ่าย ทั้งเงินรายได้ประจาปี เงินกองทุน เงินหน่วยบริ การ
รู ปแบบพิเศษ และเงินคงคลัง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
สร้างความมัน่ คงทางด้านการเงิน โดยกาหนดให้ในแต่ละปี จะรักษาเงิน
คงคลังไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของวงเงินรายได้สะสม
การบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “รวมบริ การ ประสาน
ภารกิจ” เป็ นการบริ หารงานที่เอื้ออานวยต่อการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกร่ วมกันของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
ฐานข้อมูลการตัดสิ นใจทางการเงินยังไม่เป็ นระบบ และไม่สะดวกต่อ 1.1 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มีรายละเอียดมากพอสาหรับ
การใช้งาน
ใช้ในการตัดสิ นใจ
ระเบี ย บการใช้จ่า ยเงิ นนอกงบประมาณ (เงิ นรายได้) ยังไม่ค ล่ องตัว 2.1 ควรปรั บปรุ ง / แก้ไ ขระเบี ย บการใช้จ่ายเงิ นนอกงบประมาณ (เงิ น
เท่าที่ควร
รายได้) ให้มีความยืดหยุน่ คล่องตัว พร้อมรองรับการออกนอกระบบ
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
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องค์ ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. ผูบ้ ริ หารระดับสูงให้ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ยงั ขาดการมีส่วนร่ วมใน
กระบวนงานประกันคุณภาพ และยังก้าวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 มีการสัมมนา/ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์/พัฒนาตัวบ่งชี้ อตั ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถสะท้อนความเป็ นอุดมศึกษาทางไกลชั้นนา
ยิง่ ขึ้น
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
1.1 ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับหน่ วยงาน
โดยให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วม
1.2 ควรจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุ ณภาพแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
-

2. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาบางตัวไม่
เหมาะสมกับบริ บทของมหาวิทยาลัยเปิ ด อาทิ ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การหางานทา
ของบัณฑิตจบใหม่, ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 การได้เงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
1. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อเป็ นการประเมินอภิมานผลการประเมินร่ วมกันก่อนที่จะ
เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพที่เป็ นทางการต่อหน่วยรับ
ประเมิน
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ภาคผนวก

