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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.3 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้ งสาขาวิชานี้ โดยมีข้อสังเกต
ด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ และรูปแบบการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
นักศึกษาจานวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ดังนั้นในระยะแรกของการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชา จึงได้ดาเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยังคงเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.
2533 จนถึง พ.ศ.2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2
ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี-สารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา
2542 จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระบบราชการ
ทั้งหมด เป็นผลให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจั ดตั้ง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดาเนิน งานต่างๆ
เช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
(ต่อเนื่อง 2 ปี) จานวน 2 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2550 ตามลาดับ และดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จานวน 1 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2552 นอกจากนี้ ได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และดาเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2557
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน (ใช้ของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะ
แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล
ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคม
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์สณ
ุ ี ภู่สมี ่วง)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)

คณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ
เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 1 ต.ค.2552 ถึง 30 ก.ย.2553)
(รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 1 ต.ค.2553 ถึง ปัจจุบัน)
หน่วยเลขานุการกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการประจาสาขาวิชา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2553 ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา

ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

ช่วงเวลาดารงตาแหน่ง
1 กันยายน 2545 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
1 ตุลาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน

4. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเข้าใหม่ 2,113 คน นักศึกษาทัง้ หมดจานวน 3,399 คน และผูส้ าเร็จการศึกษา จานวน 294 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 7 มกราคม 2554

นักศึกษาเข้าใหม่

นักศึกษาทั้งหมด

ผู้สาเร็จการศึกษา

2,113
2,113

3,399
3.399

294
294
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5. หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จานวน 3 หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สานักวิชาการ

จานวน
หลักสูตร
3
3
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6. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดังนี้

6.1 จาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

หน่วย : คน
รวม

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

10
8
-

2
2
-

12
10
-

-

-

-

18

1
5

1
23
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6.2 จาแนกตามสายวิชาการ
หน่วย : คน
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงาน
รวม

อาจารย์ประจา (คน)
ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ
จริง
9
1
6
2
15
3
อาจารย์ชั่วคราว (คน)
-

ตรี

วุฒิการศึกษา (คน)
โท
เอก

อาจารย์

-

8
6
14

2
2
4

8
8

-

-

-

-

ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
1
9
1
9
-

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

7. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2554

หน่วย : บาท
งบประมาณเงินรายได้
(เงินนอกงบประมาณ)
105,800
4,970,400
288,000
5,364,200

-

ศาสตราจารย์
-
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมาย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะ
ดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานสาหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 9 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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9. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนงาน
ควรจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ
ประจาปีให้ครอบคลุมพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง
4 ด้าน ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของสาขาวิชาฯ อันจะนาไปสู่การเป็น
เลิศในการจัดการสอนทางไกลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1.ควรมีการกาหนดแนวทาง กลไก กระบวนการ
การกากับดู แล การติ ด ตามประเมิน ผล และ
การสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ท าวิ จั ย และพั ฒ นา
นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น ส่ ว นของ
สาขาวิ ช าฯ ด าเนิ น การด้ ว ยตนเองภายใน
สาขาวิ ชาฯ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็น
ลายลั ก ษณ์ อักษร สอดค ล้ อ งกั บ เกณ ฑ์
มาตรฐานในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น
คุณภาพตาม PDCA

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้ง
คณะทางานด้านแผนงานและโครงการ และ
คณะทางานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ
เพื่อดาเนินการพันธกิจเพิ่มเติมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน เพื่อให้
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ

ยังไม่มีการดาเนินการ

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

แล้วเสร็จ

วท. 1-1 (1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านแผนงาน
และโครงการ
วท. 1-1 (2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านวิจัยและ
งานบริการวิชาการ

-

-
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.คณะท างานการวิ จั ย ของสาขาวิ ช าฯ ควร
กาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนการสอน และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านการเรียน
การสอนให้ ชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม และให้
คณาจารย์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาก
ขึ้น
3.ควรสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียน
การสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทา
LOM (Learning Object Module) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 พฤษภาคม 2554
และ
1 มิถุนายน 2554

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สาขาวิชา ดังนี้
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทา
วารสารทางวิชาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มสธ. โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดทา LOM (Learning Object Module)
โดย รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ รศ.สุนีย์ ศิลพิพัฒน์
และ รศ.เพ็ญศิริ แก้วเกษร์
แต่ยังไม่มีภายนอกมหาวิทยาลัย

11 สิงหาคม 2553
1 มิถุนายน 2554

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2-2 (1)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
4.สานั กวิ ช าการควรปรับ แบบประเมิ น ผลการ สานักวิชาการได้ปรับแบบประเมินผลการ
อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพฯ ในส่วนของ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพฯ โดยมี
กิจกรรมกลางตรงส่วนของวิทยากรภายนอก ส่วนของการประเมินวิทยากรภายนอกแล้ว
โดยเพิ่มการประเมินที่ตัววิทยากรภายนอกให้
เห็นภาพชัดเจนในการบรรยายหรือการสอน
ด้วย เพื่อสาขาวิชาฯ จะได้นาผลการประเมิน
มา ใช้ ใ นก าร พิ จา รณ า จั ด วิ ท ย าก รหรื อ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในครั้งต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ควรมี การวางแผนพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการ
วิจัยที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การวิเคราะห์
การพั ฒ นาและการบู ร ณาการจุ ด เด่ น หรื อ
ศักยภาพของอาจารย์ การสร้า งเครือข่ายและ
เชิญทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงาน หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่ อให้มี แ นวทางที่ ชั ด เจนและมี โ อกาสในการ
ดาเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ทาวิจัยและมีการจดลิขสิทธิ์หรือมีการ
นาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

ยังไม่มีการดาเนินการ

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
รายการเอกสารอ้างอิง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วท. 2-4 (1)
แบบประเมินวิทยากรบรรยาย
ภายนอกในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพฯ

ภายในกันยายน 2555

-
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม
ควรมีการวางแผนและดาเนินการจัดกิจกรรม
บริการวิช าการที่บู รณาการความรู้ไ ปสู่ ทั้ งการ
เรียนการสอนและการวิจัย

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
รายการเอกสารอ้างอิง
โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้ ว ย 2
โครงการย่อย ได้แก่
1. “โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์
ชุดวิชาดังกล่าวเปิดสอน วท. 5-1 (1)
ชมรมศิษย์เก่า” นาไปสู่การเรียนการสอนชุด
ในภาค 1/2554
โครงการประกวดการออกแบบ
วิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
(1 กรกฎาคม 2554)
เว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า
2. “โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุ
ชุดวิชาดังกล่าวเปิดสอน วท. 5-1 (2)
ภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อผูส้ ูงวัย” นาไปสู่การ
ในภาค 2/2555
โครงการประกวดผลงานออกแบบ
เรียนการสอนชุดวิชา 97103 ความรู้ทั่วไป
(1 ธันวาคม 2555)
บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สงู วัย
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
3. “โครงการนาข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับ
ชุดวิชาดังกล่าวเปิดสอน วท. 5-1 (3)
การพัฒนาคลังข้อมูลไปสู่การให้บริการ
ในภาค 2/2554
โครงการนาข้อค้นพบจากการวิจยั
วิชาการแก่สังคม” นาไปสู่การเรียนการสอน
(1 ธันวาคม 2554)
เกี่ยวกับการพัฒนาคลังข้อมูลไปสู่
ชุดวิชา 99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ธุรกิจอัจฉริยะ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
รายการเอกสารอ้างอิง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1.ควรมี การจั ด ท าระบบและกลไกการบริหาร 1.มี แ ผนพั ฒ นาคณาจารย์ โ ดยจั ด สรรให้
ดาเนินการทุกปี
วท. 7-1 (1)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ พั ฒ นาและธ ารงไว้ ใ ห้ คณาจารย์ได้รับทุนจาก กองทุน มสธ.12 ปี
แผนการใช้งบประมาณจากกองทุน
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพในบริบท และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล
มสธ. 12 ปี
ของสาขาวิ ช าฯ เช่ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
วท. 7-1 (2)
บุคลากรในสาขาวิชาฯ การประเมินความพึง
แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล
พอใจในการปฏิบัติงาน และการประเมินความ 2.มีการประเมินผลผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการ
มีการประเมิน
วท. 7-1 (3)
พึงพอใจต่อผู้บริหารของสาขาวิชาฯ ฯลฯ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ทุก 6, 9 และ 12 เดือน
สรุปผลการประเมินคะแนนคารับรอง
การปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
2.ควรขยายการจัดการความรู้ไปสู่การวิจัยและ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทา
ดาเนินการแล้ว
วท. 7-2 (1)
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
LOM (Learning Object Module) ซึ่งเป็น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ควรจัดทาคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพ ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การ แต่ ใ ช้ แ นวทางของ
ของสาขาวิ ช าฯ ที่ ใ ช้ ว งจรคุณ ภาพของเดมมิ่ ง มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการเข้ากับการทางาน
(PDCA) ให้มีความชัดเจนและบูรณาการให้เข้า ปกติ
กับระบบการทางานตามปกติ

