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ส่ วนที 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2552 เพือให้
สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที ใช้ในการประเมินตนเองครั งนี ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2552 (1
กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) โดยอิงเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก
แต่เนื องจากตัวบ่งชี บางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมิน
เฉพาะระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพือให้สะท้อนคุ ณภาพการดําเนินงานจริง ของมหาวิทยาลัย ในการ
ประเมินครังนีจึงได้เพิมเติมตัวบ่งชี คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2552 มีดังนี
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องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี เพือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1 และ สมศ. 5.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชาใช้ปรัช ญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ดังนี
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั วไป เพิ มพูนวิทย
ฐานะแก่ผ ู้ป ระกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสํา หรับ ผู้สํา เร็จ
มัธยมศึกษา เพื อสนองความต้องการของบุคคลและสัง คม ด้วยการจัด ระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ งใช้สื อการสอนทางไปรษณีย์ วิท ยุกระจายเสียง วิท ยุ
โทรทัศน์ และวิธีการอื นที ผู้เ รียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเ อง โดยไม่ต้องเข้าชั น
เรียนตามปกติ ”
และสาขาวิช าได้มีการ กําหนดวิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และวัต ถุป ระสงค์ของ
สาขาวิช า ซึ งสอดคล้องกับ ปรัช ญาหรือปณิธานของมหาวิท ยา ลัย ซึ งผ่า นการ
พิจารณาในที ประชุม คณะกรรมการประจําสาขาวิช าและที ประชุม คณาจารย์
ประจําสาขาวิชา และได้เผยแพร่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่าน
เว็บไซต์ของสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 1.1-1(1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาในเอกสารหลักสูตร
การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2552
วท. 1.1-1(2) เว็บไซต์ของสาขาวิชา
http://www.stou.ac.th/schools/sst/data/
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
มีกระบวนการพัฒนาแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบ ัติการ สาขาวิชา ซึงสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์
ประจําปีให้สอดคล้องกันและกัน และ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน
โดยจัดตังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์.ซึงมีอํานาจหน้าทีดังนี
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
1) จัด ทํา แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) ของสาขาวิช า ประกอบด้ว ย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และค่าเป้า หมาย ปี
2552-2556 กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ และแผนที ยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน
2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 1.1-2(1) คําสังเลขที 2158/51 แต่งตัง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
(2552-2556) ของสาขาวิชา
วท. 1.1-2(2) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา พ.ศ.
2552-2556
วท. 1.1-2(3) แผนที การเชื อมโยงยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
วท. 1.1-2(4) แผนปฏิบ ัติราชการของสาขาวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2552
3. มีการกําหนดตัวบ่งชีของการ
มีการกําหนดตัวบ่งชีการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี วท. 1.1-3(1) แผนปฏิบัติราชการของสาขาวิชา
ดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของ เพื อวัด ความสํา เร็จ ของการดําเนินงาน ด้า นการจัด การศึกษาของสาขาวิชา ใน ประจําปี งบประมาณ 2552
แต่ละตัวบ่งชี เพือวัดความสําเร็จของ แผนปฏิบัติร าชการประจํา ปี 2552 โดยระบุตัว บ่งชี ไว้ใ นคํารับรองการปฏิบัติ (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4))
การดําเนินงาน
ราชการประจําปี 2552
วท. 1.1-3(2) คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สาขาวิชาประจําปี 2552
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ

มีการดําเนิน การครบทุก ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2552 และ วท. 1.1-4(1) แผนปฏิบ ัติราชการของสาขาวิชา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2552
ประจําปี งบประมาณ 2552
(ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4))
วท. 1.1-4(2) รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2552
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบัน

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ดังนี
1) ในทีประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเป็นประจําทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
2) ในทีประชุ มคณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นประจําทุกเดือน อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครัง
3) รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรายไตรมาส
เสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองแผนงาน

วท. 1.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา
วท. 1.1-5(2) รายงานการประชุมคณาจารย์
ประจําสาขาวิชา
วท. 1.1-5(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2552 รอบ
6, 9, 12 เดือน (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2))

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน กับยุทธศาสตร์ สภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ม ในอนาคต โดยมีกระบวนการ
เป้าประสงค์เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ ดังนี
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
1) คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน ของแผนยุทธศาสตร์กับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
อนาคตอย่างสมําเสมอ
2) คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2552 กับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต

วท. 1.1-6(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา พ.ศ.
2552-2556 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(2))
วท. 1.1-6(2) แผนที การเชื อมโยงยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(3))
วท. 1.1-6(3) แผนปฏิบ ัติราชการของสาขาวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2552
(ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(4))
วท. 1.1-6(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา ครังที 13/51, 14/51, 1-2/52,
12-14/52
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7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์ม าปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดําเนินงานอย่างต่อเนือง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับ ปรุงกลยุทธ์และแผนการ วท. 1.1-7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง โดยคณะทํางานจัด ทําแผนยุทธศาสตร์ ของสาขาวิชาปรับ ประจําสาขาวิชา ครังที 7/53
แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี จากปี 2552-2556 เป็น ปี 2553-2557 และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

20
ตัวบ่งชี ที 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ของการปฏิบัติงานที กําหนด (สกอ. 1.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณทีบรรลุเป้าหมาย
จํานวนตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทังหมด

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90 - 100

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2
4

1 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 60 - 74

2 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75 - 89

X 100 = ร้อยละ 50

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90 - 100

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 50

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

0

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 1.2(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ของการปฏิบัติงานที กําหนด
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องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี ที 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิด
หลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบและกลไกการเปิด และปิด หลักสูต ร โดยดํา เนิน การตามขันตอนการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ งจะเริ มตังแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด สอน
หลัก สูต ร การเสนอหลัก สูต รเข้า แผนปฏิบัติร าชการประจํา ปี การแต่ง ตั ง
คณะกรรมการพัฒ นา/ปรับ ปรุง หลักสูต รซึ งประกอบด้วยคณาจารย์ภ ายในและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชาและ/หรือ
คณะกรรมการทีปรึกษาประจําสาขาวิชาเพื อพิจารณากลันกรอง การตรวจหลักสูต ร
โดยสํา นักวิช าการเพื อให้ห ลักสูต รมีม าตรฐาน มีหัว ข้อ และรายละเอียดต่ า งๆ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทกระทรวงศึ
ี
กษาธิการ และ สกอ. กําหนด การเสนอหลักสูตรต่อ
สภาวิชาการและสภามหาวิท ยาลัยเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ /อนุม ัติ การเสนอ
หลักสูตรต่อ สกอ. เพือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน ทังนี
หลัก สูต รที จะเปิด สอนต้อ งสอดคล้อ งกับ เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูต รฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทีเกียวข้อง และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ. ทราบก่อนเปิดสอน
สําหรับการปิดหลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณาจาก 1) จํานวนผู้เรียน 2) จุด คุ้ม ทุน
3) ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น โดยมีขนตอนการปิ
ั
ด
หลักสูตรคือ เสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุม ัติ และแจ้งให้ สกอ. ทราบ ตามลําดับ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สว. 2.1-1(1) ขันตอนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. / สว. 2.1-1(2) มติสภาวิชาการครัง
ที 26/2545 วันที 18 กรกฎาคม 2545
และมติคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาการครังที 2/2548 วันที
1 พฤศจิกายน 2548 ทีเกียวกับ
หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร
วท. 2.1-1(1) คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
ทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการกําหนดเป้า หมายการผลิต บัณ ฑิต ทุกหลักสูต ร โดยสาขาวิช ากํา หนด
วัต ถุป ระสงค์และเป้าหมายการผลิต บัณ ฑิต ไว้ใ นวัต ถุป ระสงค์ของหลักสูต รทุก
หลักสูต ร และมีการจัด ทําประมาณการนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า และผู้สํา เร็จ
การศึกษาทุกหลักสูตร ระบุไว้ในแผนปฏิบ ัติราชการประจําปี 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.1-2(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2552
วท. 2.1-2(2) แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี งบประมาณ 2552 (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ วท. 1.1-2(4))

3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด
มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้
หลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร โดยสาขาวิชาเสนอแผนการดําเนินงานทีแสดง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ความพร้อม ดังนี
ทุกเรื อง
1) แผนการผลิตชุดวิชาที กําหนดในโครงสร้างหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบในการผลิตแต่ละชุดวิชาทังโครงสร้างหลักสูตร
3) ภาระหน้าที ของผู้รับ ผิด ชอบในแต่ละชุดวิชา รวมทังภาระงานอืนๆ ที อยู่
ระหว่างดําเนินการ
4) อาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีจ ํานวนและคุณวุฒิตามเกณฑ์ทกระทรวงศึ
ี
กษา-ธิ
การกําหนด

มสธ. / สว. 2.1-3(1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื อง
หลักเกณฑ์ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรปรับปรุง
วท. 2.1-3(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ
วท. 2.1-2(1))
วท. 2.1-3(2) แผนการผลิตชุดวิชาและ
ผู้รับผิดชอบแต่ละชุดวิชาในแต่ละ
หลักสูตร
วท. 2.1-3(3) คําสังแต่งตังอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการวิเคราะห์ข ้อมูลการดําเนินการทุก
สาขาวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2552
หลักสูตรประจําปีการศึกษา เช่น ร้อยละ ดังนี
ของหลักสูตรที ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
1) สาขาวิชาเปิดสอน 3 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 คิดเป็นร้อยละ 100
วิทยานิพนธ์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของ
2) ร้อยละของบัณฑิตทีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
บัณฑิตทีได้งานทําและประกอบอาชีพ
3) ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
อิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิต
4) ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ทีทํางานตรงสาขา เป็นต้น
5) ร้อยละของบัณฑิตทีทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา
6) ร้อยละของบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.1-4(1) ฐานข้อมูลกลางเพือการ
จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชีที 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที ได้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีที 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที ได้รับเงินเดือนเริ มต้น
เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชีที 2.11 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชีที 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที ได้
มาตรฐานต่อหลักสูตรทังหมด
ตัวบ่งชี ที 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตทีได้
งานทําตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชีที 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที ได้นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน
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เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ดําเนินการหลักสูต รประจําปีการศึกษา
ไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

6. หลักสูตรทีเปิดสอนทุกหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื อง
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการ
วิจ ัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก และ
ปริญญาเอก) ทีเปิดสอนมีจ ํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ทังหมด

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิช ามีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการหลักสูตรไปปรับปรุง
หลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร โดยได้ศึกษาแนว
ทางการปรับ หลักสูต รต่า งๆ เพือให้หลักสูต รมีความทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์ที
สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยกําหนดว่า ทุกหลักสูตรที เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุด มศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) พ.ศ. 2552 โดยกํา หนดเป็นตัวบ่งชี และเป้า หมายในคํารับ รองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2552
ทุกหลักสูตรที สาขาวิช าเปิดสอน ในปีการศึกษา 2552 ได้ม าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

ในปีการศึกษา 2552 สาขาวิชายังไม่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สว. 2.1-5(4) แผนการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
วท. 2.1-5 (1) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2552 (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ วท. 1.1-3(2))
วท. 2.1-6(1) ฐานข้อมูลกลางเพือการ
จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชีที 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที ได้
มาตรฐานต่อหลักสูตรทังหมด
-
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบ 6 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ (สกอ. 2.2, สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
สาขาวิช ามีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับ อาจารย์ผ้สู อนถึงวัตถุป ระสงค์และ
อาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูต ร โดยมอบเอกสารหลักสู ตรการศึกษาประจํา
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
สาขาวิชาให้คณาจารย์ทุกคนทุกปีการศึกษา เพือใช้ประโยชน์ในการจัด ทําวัต ถุประสงค์
หลักสูตร
และแผนการสอนแต่ละชุด วิช าให้ส อดคล้องกับ หลักสูต รการศึก ษา และจัด ทํา
สารสนเทศเกียวกับหลักสูตรของสาขาวิชาเผยแพร่แก่ คณาจารย์และผู้สนใจบนเว็บไซต์
ของสาขาวิชา
ส่งเสริม ให้คณาจารย์เ ข้าร่วมการอบรมและประชุม เชิงปฏิบัติ ในระบบการศึกษา
ทางไกล ดังนี
1) การประชุมเชิงปฏิบ ัติการการผลิตสื อสิ งพิมพ์ชดุ วิชา ระดับปริญญาตรี เมือวันที
24 มีนาคม 2552
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื อสิ งพิมพ์ชุดวิชา ระดับบัณฑิต ศึกษา เมื อ
วันที 25 มีนาคม 2552
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต สื อมัลติมีเดีย เพือการเรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการ เมือวันที 2-3 มิถุนายน 2552
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสูต ร วิท ยากร
สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-tutor) เมือวันที 21-22 กรกฎาคม 2552
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นบรรณาธิการชุดวิชา เมื อวันที 10 -11 มิถุนายน
2552

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.2-1(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท.
2.1-2(1))
วท. 2.2-1(2) หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิช า
หัวข้อ “หลักสูตร”
http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/
courses/
วท. 2.2-1(3) รายชื อคณาจารย์ทเข้
ี าร่วม
การอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและ
มีการออกแบบกิจ กรรมการเรียนการสอนในชุ ดวิช าต่า งๆ ให้เ หมาะกับ ระบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียน
การศึกษาทางไกลเพือให้ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั งสื อหลักและสือเสริม
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร
มุ่งเน้นให้ผ้เู รียนมีการวิเคราะห์ การอภิป ราย แสดงความคิด เห็น ฝึกปฏิบัติจริง และ
แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ในปีการศึกษา 2552 ดังนี
1) จัดสอนเสริมชุด วิชาคณิต ศาสตร์และสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่างๆ แยกตามวิชาเอกดังนี
2.1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 2 ชุดวิชา ดังนี
96401 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
2.2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ จํานวน 4 ชุดวิชา ดังนี
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
97404 กระบวนการพิมพ์พนนู
ื นและพืนราบ
97405 กระบวนการพิมพ์พนลึ
ื ก การพิมพ์พนฉลุ
ื ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
3) จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 2 ชุดวิชา ดังนี
3.1) 96409 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3.2) 97409 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.2-2(1) ตารางสอนเสริมภาคการศึกษา
ที 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552
วท. 2.2-2(2) เอกสารแจ้งแผนการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะต่อสํานักบริการการศึกษา
ในปีการศึ กษา 2552
วท. 2.2-2(3) เอกสารแจ้งรายละเอียดการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะต่อสํานักบริการการศึกษา
ในปีการศึกษา 2552
วท. 2.2-2(4) เอกสารที สํานักวิชาการแจ้ง
กําหนดจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพในปีการศึกษา 2552
วท. 2.2-2(5) เอกสารแจ้งรายละเอียดการจัด
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพต่อ
สํานักวิชาการในปีการศึกษา 2552
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3. มีการใช้สือและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการเรียนการสอนทีเอือให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ และสาขาวิชาใช้วธิ ีการศึกษาโดยผ่านสื อการสอน
ต่างๆ ดังนี
1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาทีส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง หรือดีวดี ี หรือซีดีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา
2) เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริม
ประจําศูนย์ตา่ งๆ ทัวประเทศ หรือรับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม/การสอน
เสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorials)
3) เข้ารับการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ ณ สถานทีทีมหาวิทยาลัยกําหนด
4) เข้ารับการอบรมเข้มในชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ ณ สถานทีทีมหาวิทยาลัย
กําหนด
5) กระดานสนทนาสําหรับนักศึกษาเพือปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตอบกระดานสนทนา

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.2-3(1) เอกสารการสอน แบบฝึก
ปฏิบัติ ซีดีเสียง ซีดีม ัลติมีเดียประจําชุดวิชา
วท. 2.2-3(2) ตารางสอนเสริมภาคการศึกษา
ที 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552 (ใช้ห ลักฐาน
เดียวกับ วท. 2.2-2(1))
วท. 2.2-3(3) เว็บไซต์ e-Tutorials
http://www.stou.ac.th/etutorials/
วท. 2.2-3(4) กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชาประจําปีการศึกษา 2552
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(2))
วท. 2.2-3(5) กําหนดการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศึกษา
2552 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(4))
วท. 2.2-3(6) กระดานสนทนา
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum
_topics.asp?ForumID=16
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4. มีการจัดการเรียนการสอนทีมีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายทีจะสนอง
ตอบต่อความต้องการของผู้เรียน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายทีจะสนอง
ตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ดังนี
- เลือกเรียนหลักสูตรที สนใจ
- เลือกเรียนชุดวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี
- เลือกทําหรือไม่ท ํากิจกรรมประจําชุดวิชา
- เลือกรอบหรือวันที เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทั กษะตามความพร้อมของนักศึกษา

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที
สาขาวิชามีการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากกิจกรรมที สาขาวิชาจัดให้กับ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ทีจัด นักศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ การทํากิจกรรมประจําชุดวิชา การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
ผู้เรียนทุกหลักสูตร
สาขาวิชามีการวิเคราะห์ศ ักยภาพและประสบการณ์ของผู้เรียน เพือจัดกลุ่ม
นักศึกษาทีส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ที อิงประสบการณ์ ศักยภาพ และพัฒนาการ
ของนักศึกษาทีเหมาะสมกับกิจกรรมการฝึก ปฏิบัติเสริมทักษะและการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.2-4(1) เอกสารหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2552
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.1-2(1))
วท. 2.2-4(2) กิจกรรมประจําชุดวิชา
วท. 2.2-4(3) กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชาประจําปีการศึกษา 2552
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(2))
วท. 2.2-5(1) การประเมินผลการทํากิจกรรม
ประจําชุดวิชา
วท. 2.2-5(2) การประเมินผลจากการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ
วท. 2.2-5(3) การประเมินผลจากการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบกาณ์วิชาชีพ
วท. 2.2-5(4) ตัวอย่างการจัดกลุ่มนักศึกษา
ตามประสบการณ์และศักยภาพในกิจกรรม
ต่างๆ

30
เกณฑ์มาตรฐาน
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในเรื องคุณภาพการสอนและ
สิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนือง
ทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื องคุณภาพการสอนและสิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร ดังนี
- มีการประเมินการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริม ในชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีการประเมิน ความคิด เห็น จากนักศึกษาที เข้า รับ การฝึกปฏิบ ัติเ สริมทักษะ
เกียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสิ งสนับสนุนการเรียน
- มีก ารประเมิน ความคิด เห็น จากนัก ศึก ษา ที เข้า รับ การอบรมเข้ม ชุด วิช า
ประสบการณ์วชิ าชีพ เกียวกับประสิท ธิภาพการสอนของคณาจารย์ที เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสิ งสนับสนุนการ
เรียน
สาขาวิชามีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่า งต่อเนื อง
ทุกหลักสูตร โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงเนื อหาของชุด วิชา กิจกรรมประจําชุด
วิชา กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทัก ษะ และกิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วชิ าชีพ

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.2-6(1) รายงานการประเมินผลการ
สอนเสริมของอาจารย์สอนเสริม
วท. 2.2-6(2) รายงานการประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ (ใช้หลักฐานเดียวกับ
วท. 2.2-5(2))
วท. 2.2-6 (3)รายงานการประเมินผลการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบกาณ์วชิ าชีพ (ใช้
หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-5(3))

วท. 2.2-7(1) รายงานการประชุม
คณะทํางานแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ งบุคคล องค์ กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม (สกอ. 2.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกทีกําหนดให้
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับ ปรุงหลักสูตร โดยมีป ระกาศเรื อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วย แนวปฏิบัติเ กี ยวกับการพัฒนา/ปรับ ปรุง หลักสูตรของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2551
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กําหนดให้สาขาวิชาเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูต ร ซึ ง
ทุกหลักสูตร
ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีมีความรู้ความชํานาญเกี ยวกับหลักสูตรทีจะพัฒนา/
ปรับ ปรุง จํา นวน 3 – 5 คน และอาจมีผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกซึ งมิใ ช่บุค คลใน
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรอีกจํานวนไม่เกิน
5 คน
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริม
มีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมให้ผู้เรีย นมีความรู้และทักษะที นําไปใช้ใน
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที
การปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร ดังนี
นําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดย
1) มีผู้ทรงคุณวุฒริ ่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วน
2) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นอาจารย์ส อนเสริม
ร่วมทุกหลักสูตร
3) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น วิทยากรในการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะชุดวิชา
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น วิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สว. 2.3-1 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื อง แนว
ปฏิบัติเกียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

วท. 2.3-2(1) รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 2.1-1(1))
วท. 2.3-2(2) รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิทเชิ
ี ญเป็น
อาจารย์สอนเสริม
วท. 2.3-2 (3) รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทเชิ
ี ญเป็น
วิทยากรในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
(ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(3))
วท. 2.3-2(4) รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิทเชิ
ี ญเป็น
วิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-2(5))
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ
มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาทีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาดูงาน
ศึกษาทังที กําหนดและไม่ก ําหนดใน ในสถานประกอบการ ซึงเป็นส่วนหนึ งของการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
หลักสูตรโดยความร่วมมือกับ
มีการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและ
องค์การหรือหน่วยงานภายนอก
การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางไกลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ

Hochschule der Medien (HdM), Stuttgart, GERMANY
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุก
หลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ
และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร

มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ ของทุกหลักสูตร

สาขาวิชาได้นําผลการประเมินวิทยากรภายนอกในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบ
กาณ์วิชาชีพมาปรับปรุงกิจกรรมการอบรมเข้ม โดยปรับระยะเวลาบรรยายให้เพิมขึน
ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และ
เปลียนวิทยากรบรรยายในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.3-3(1) ตารางกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ
วท. 2.3-3(2) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ การจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอนทางไกลและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท. 2.3-4(1) รายงานผลการประเมินวิทยากร
ภายนอกในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบกาณ์
วิชาชีพ (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 2.2-5(3))

วท. 2.3-5(1) รายงานการประชุมคณะทํางาน
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร (ใช้หลักฐานเดี ยวกับ วท. 2.2-7(1))
วท. 2.3-5(2) การจัดวิทยากรบรรยายในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์ (ใช้หลักฐานเดียวกับ
วท. 2.2-2(5))
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 2.4)
มหาวิทยาลัยไม่ขอรับการประเมิน ตัวบ่งชีนี เพราะจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นตัวบ่งชี ทีไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมสธ. เนื องจาก
การจัดการเรียนการสอนของ มสธ. มีลักษณะทีเรียกว่า “การสอนทางไกล” ที เน้นให้ผ้เู รียนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สอต่
ื าง ๆ มีสือสิ งพิมพ์ทเป็ี นเอกสารการสอนเป็นสื อหลัก และ
สื ออืน ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วีซีดี สอนเสริมผ่านดาวเทียมเป็นสื อเสริม ทีสําคัญในการผลิตสือการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนทีใช้เป็นสื อหลักจะประกอบด้วย
อาจารย์ผู้เขียนทังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําหน้าทีเป็นผู้สอนผ่านสื อ ซึงมีข้อดีในแง่ทีว่า นักศึกษาทุกคนจะได้รับมาตรฐานการสอนทีไม่แตกต่างกัน และเนืองจาก
มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ไม่จ ํากัดรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจึงสูงกว่ามหาวิทยาลัยปิด ทัวไป ประมาณ 2.4 เท่า แต่ สกอ. กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้
เหมือนกันทังมหาวิทยาลัยปิดและเปิด ดังนัน ตัวบ่งชีนีจึงไม่สอดคล้องอย่างยิงกับบริบทของ มสธ.
อนึง ตัวบ่งชี นีเป็นตัวบ่งชี และเกณฑ์เดียวกับตัวบ่งชีที 6.2 ของ สมศ. และทีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครังที 8 / 2551 เมือวันที 26 สิงหาคม 2551 มีมติให้
มสธ. ไม่ต้องรับการประเมินตัวบ่งชี ดังกล่าว และ สกอ. เห็นชอบให้งดเว้นกาปรระเมินตัวบ่งชีที 2.4 ด้วยแล้ว ตามหนังสือที ศธ 0506(3)/4610 ลงวันที 8 เมษายน 2552

36
ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที มีวุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3)
วิธีการคํานวณ
อาจารย์ประจําทีมีวุฒปิ ริญญาตรี โท เอก หรือเทียบเท่า
อาจารย์ประจํารวมทังทีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วย : ร้อยละ
ปีการศึกษา 2552
จํานวน
วุฒกิ ารศึกษา
จํานวนอาจารย์ประจํา*
(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
14
16
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
* นับจํานวนอาจารย์ประจําที ปฏิบัติงานจริง รวมที ลาศึกษาต่อ

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา
87.50
12.50
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 1-19
หรือ
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้ อยละ 20-29
แต่ วุฒิปริญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

2 คะแนน
1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 20-29
และ
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ
30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5

3 คะแนน
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่า
ร้อยละ 5

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ระดับ 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 1 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

1

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.5(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ทีมา : กองการเจ้าหน้าที ณ วัน ที 1 กรกฎาคม 2552

38
ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (สกอ. 2.6 และ สมศ. 6.4)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีมีตําแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ.
อาจารย์ประจํารวมทังทีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วย : ร้อยละ
ปีการศึกษา 2552
ตําแหน่ง

จํานวน
(คน)

จํานวน
อาจารย์ประจํา*
(คน)

อาจารย์ (อ.)
5
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ (ผศ.)
1
16
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
10
ศาสตราจารย์ (ศ.)
* นับจํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัติงานจริง รวมที ลาศึกษาต่อ

ร้อยละ
ต่ออาจารย์ ประจํา*
31.25
6.25
62.50
-

ร้อยละ
ผศ. รศ. และ ศ.
ต่ออาจารย์ประจํา *
ผศ.+รศ.+ศ. = 11 คน

ร้อยละ
รศ. ขึนไป
ต่ออาจารย์ประจํา *
รศ.+ศ. = 10 คน

(ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100
(อาจารย์ประจํา*)
= ร้อยละ 68.75

(รศ. + ศ.) X 100
(อาจารย์ประจํา*)
= ร้อยละ 62.50
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 1. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกัน อยู่ระหว่าง ร้อยละ 40 - 59
ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1 - 39
และ
หรือ ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
2. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึนไป
และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10
40-59 แต่ผู้ด ํารงตําแหน่ง ระดับ รศ.
หรือ
ขึนไปน้อยกว่า ร้อยละ 10
1. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
และ
2. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึนไปน้อย
กว่าร้อยละ 10

3 คะแนน
1. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่า หรือ
เท่ากับร้อยละ 60 และ
2. ผู้ด ํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึนไป
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ระดับ 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ม าตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.6(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ทีมา : กองการเจ้าหน้าที ณ วัน ที 1 กรกฎาคม 2552
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ตัวบ่ งชี ที 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร 16)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ม ห า วิท ยา ลัย ได้ด ํา เ นิน กา รกํา หนด จ รรยา บร รณ ของ คณ า จ าร ย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศลงวันที 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 พร้อมทังจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์เวียนแจ้งให้
สาขาวิชาทราบและถือปฏิบัติ โดยให้สาขาวิชากํากับดูแลให้คณาจารย์ในสังกัด
ป ฏิบัติต า ม จ ร รย า บ ร ร ณ ดัง ก ล่า ว แ ล ะ ม ห า วิท ย า ลัย ไ ด้มีค ํา สั ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที 1690/2550 ลงวันที 19 มิถุนายน 2550 เรื อง
แต่ง ตั งคณะกรรมการดํา เนิน งานตามจรรยาบรรณวิช าชีพ คณาจารย์ป ระจํา
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. / กจ. 2.7-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื อง จรรยาบรรณของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. / กจ. 2.7-1(3) คําสังมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที 1690/2550 ลงวันที
29 มิถุนายน 2550 เรื อง แต่งตัง
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีกระบวนการส่งเสริ มให้ผ ู้เกียวข้อง
มีกระบวนการส่งเสริมให้ คณาจารย์ป ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผ่าน
ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. หนังสือ (คู่มือจรรยาบรรณ)
2. บันทึกเรื อง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการปฏิบ ัติตามแผนส่งเสริมการ
ปฏิบัติต ามจรรยาบรรณวิช าชีพ คณาจาร ย์ มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิราช ลงวันที 31 มีนาคม พ.ศ.2552 (ว 259)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กจ. 2.7-2 (1) คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ
มสธ. / กจ. 2.7-1(1))
มสธ. / กจ. 2.7-2 (3) แผนส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี
งบประมาณ 2552

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

มสธ. / กจ. 2.7-3 (1) (ใช้หลักฐานเดียวกับ
มสธ. / กจ. 2.7-1(1))
มสธ. / กจ. 2.7-3 (2) (ใช้ หลักฐานเดียวกับ
มสธ. / กจ. 2.7-1(2))
วท. 2.7-3 (1) ตารางปฏิบัติงานตอบปัญหา
นักศึกษา และตัวอย่างรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอบปัญหานักศึกษา
วท. 2.7-3 (2) รายงานประชุมคณาจารย์ เรื อง
แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาหรือไม่เข้าร่วม
ประชุมฯ

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา เป็นผู้ท ําหน้าที กํากับดูแลรักษามาตรฐาน
จรรยาบรรณของคณาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ
ราช ลงวันที 27 กรกฎาคม 2549 ซึ งปรากฏอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศฉบับนี ยังมีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน เช่น
อาจารย์ท่านใดทีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาตามวันที
กําหนดไว้ ต้องรับผิดชอบในการจัดหาอาจารย์ท่านอืนปฏิบ ัติหน้าที แทน
อาจารย์ท่านใดที ไม่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการประจํา สาขาวิชาหรือที
ประชุม คณาจารย์ป ระจําสาขาวิช า ต้องแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร
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เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีระบบในการดําเนินการกับผู้ทไม่
ี
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. มีการดําเนินการวางแผน ป้องกัน
หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีระบบในการดําเนินการกับ ผู้ทไม่
ี ป ฏิบัติต ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เช่น ใช้ข ้อมูลการจัดส่งต้นฉบับ เอกสารการสอนชุดวิชาที คณาจารย์รับผิดชอบ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื อนขันเงินเดือน และไม่อ นุญ าตให้ป ฏิบัติ
ราชการเกียวกับการสอบ หรือไม่อนุญาตให้รับทุนอุดหนุนจากกองทุน มสธ. 12
ปี เป็นต้น
สาขาวิชามีการดําเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี
- หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาตาม
วันทีกําหนดไว้ ต้องรับผิดชอบในการจัดหาอาจารย์ท่านอืนปฏิบัติหน้าที แทน
- หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถเขียนหน่วยการสอนได้แล้วเสร็จตามกําหนด
ต้องรับผิดชอบในการจัด หาผู้รับผิดชอบเขียนหน่วยการสอนแทน
- ส่งเสริมให้อาจารย์เคารพความคิด เห็น ลิขสิท ธิ และทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อนื เช่น ระบุแหล่งอ้างอิง/ทีมาของภาพ ตาราง และเนือหาทีนํามาใช้ในการ
เขียนหน่วยการสอน เป็นต้น
- กรณี ป รากฏหลักฐานว่า อาจารย์ท่า นใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
สาขาวิช าพิจ ารณาเบื องต้น ก่อ นนํา เสนอต่อคณะกรรมการดํา เนิน งานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.7-4(1) รายงานประชุม ก.พ.อ.มสธ.
ครังที 20/2552 ลว. 20 ต.ค.52

วท. 2.7-5(1) ตัวอย่างการอ้างอิงแหล่งทีมา
ของภาพ ตาราง และเนื อหาทีนํามาใช้ในการ
เขียนหน่วยการสอน
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้ อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการวิจ ัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจะ
กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียน
การสอน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกียวกับ วท. 2.8-1(1) รายชื อคณาจารย์ทเข้
ี าร่วม
การวิจ ัยและพัฒนานวัต กรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าร่ว ม โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการทําวิจ ัยที
อบรม/สัมมนาเกียวกับความรู้ด้านการวิจ ัยทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึน
จัดโดยสถาบันวิจ ัยและพัฒนา มสธ.

สาขาวิช ามีก ลไกการบริห ารวิช าการที จะกระตุ้น ให้อ าจารย์คิด ค้น พัฒ นา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน โดยกําหนดให้การทํา วิจัยของคณาจารย์
เป็นส่ว นหนึ งของการประเมินผลงานเพื อการเลื อนขันเงินเดื อน การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และการคงตําแหน่งทางวิชาการ

วท. 2.8-2(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
วท. 2.8-2(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื องมาตรฐานภาระงานขันตํา
ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
(ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ.2550
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจ ัย เพือ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชาสนับสนุนให้คณาจารย์ท ําวิจัยโดยใช้แหล่งทุนต่อไปนี
1. ทุนอุดหนุนการวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
2552 จํานวน 5,138,000 ล้านบาท

2. ทุนอุดหนุนการวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
2553 จํานวน 4,561,000 ล้านบาท

3. เงินอุดหนุนเพื อทําวิจ ัยติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ประจําทุกปีอย่างต่อเนื อง
4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
สาขาวิชามีผลงานวิจ ัยติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
และมีการจัดเวทีแลกเปลียนและ
ประจําทุกปีอย่างต่อเนื อง
เผยแพร่ผลงานวิจ ัยด้านการเรียนการ
และมีคณาจารย์ทอยู
ี ่ระหว่างการทําวิจัยในปีการศึกษา
จํานวน โครงการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
1. โครงการวิจ ัยแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์
อย่างสมําเสมอ
วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ (รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และคณะ)
2. โครงการวิจ ัยการพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้ค ําปรึกษาสําหรับนักศึกษา
ทางไกล (อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช และคณะ)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 2.8-3(1) งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2552 หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
รหัส410102 ผลผลิตที 1 กิจกรรมที 2
ประสานงานบริหารโครงการวิจ ัยด้าน
การศึกษาทางไกลและให้บริการงานวิจ ัย
ด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 2.8-3(2) งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2553 รหัส 41001 หมวดเงิน
อุดหนุนทัวไปกิจกรรมหลักที 1 : บริหาร
จัดการทุนวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
วท. 2.8-3(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
2552 รหัส ก 1.1.10(1) หมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป
วท. 2.8-4(1) รายงานวิจ ัยติดตามบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปี 2552
วท. 2.8-4(2) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจ ัย
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เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจ ัยด้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
-

รายการเอกสารอ้างอิง
-

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

2

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ได้งานทําและการประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. 2.9, สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1(1))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของดเว้น การประเมินตัวบ่งชี นี เนืองจากบัณฑิตทุกที ตอบแบบสอบถามทังหมด 53 คน มี 52 คน ระบุว่ามีงานทําอยู่แล้ว ส่วนอีก 1
คนที เหลือ ไม่ได้ระบุว่า มีงานทําอยู่ก่อนเข้า ศึกษาหรือได้งานทํา หลังจบการศึกษา 1 ปี จึงถือว่าเป็นข้อมูลที ไม่สมบูรณ์

วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิต ป.ตรี ทีไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา– จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.9(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ทีมา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา (ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ใช้นับผลงานในปีการศึกษา 2552)

X 100
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ตัวบ่ งชี ที 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (สกอ. 2.10 และ สมศ. 1.3)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ทีไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ มต้นเป็นตามเกณฑ์ +
บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ทีไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 100
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
27
31

X 100 = ร้อยละ 87.10

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ร้อยละ 1 - 74
ได้รับเงินเดือนเท่า กับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

2 คะแนน
ร้อยละ 75 - 99
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

3 คะแนน
ร้อยละ 100
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.

X 100
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ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 87.10

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

2

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.10(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ทีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ใช้น ับผลงานในปีการศึกษา 2552)
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ตัวบ่ งชี ที 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณ
ั ฑิต (สกอ. 2.11, สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลียมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.42

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
อยู่ระหว่าง 1 - 2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

คะแนนเฉลีย 3.50

ผลการดําเนินงาน

คะแนนเฉลีย 4.42

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.11(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ทีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บ ัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ใช้น ับผลงานในปีการศึกษา 2552)
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ตัวบ่ งชี ที 2.12

ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบันและศิษย์ เก่าทีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผ่ านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5)

วิธีการคํานวณ
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที ผ่านมาทังหมดทุกระดับการศึกษา
ทีได้รับรางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที ผ่านมาทังหมดทุกระดับการศึกษา

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.030

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1
2,660

X 100 = ร้อยละ 0.038
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ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน

ได้รับรางวัล
ในรอบ 5 ปีที ผ่านมา
ด้านวิชาการวิชาชีพ (รวม
รางวัลผลงานวิท ยานิพนธ์)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านกีฬาและสุขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านสิงแวดล้อม
อืน ๆ

รวม
(คน)

ปีก ารศึกษา 2552
จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที ผ่านมา
(คน)

ร้อยละนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที ผ่านมา
ทีได้รับรางวัล

2,660

0.038

1
-
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 0.003 – 0.015

ร้อยละ 0.016 – 0.029

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.030

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 0.038

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.12 ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทีมา : จํานวนนักศึกษาทีได้รับรางวัล จากสํานักบริการการศึกษา และจํานวนนักศึกษาทังหมด จากกองแผนงาน

54

ตัวบ่ งชี ที 2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที ได้ รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีที ผ่ านมา (สมศ 1.6)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี นี เนื องจากยังไม่มีการเปิด สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวบ่ งชี ที 2.12.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่ อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททังหมด ( สมศ 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี นี เนืองจากยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
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ตัวบ่งชี ที 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรที ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั งหมด (สกอ. 2.1(6) และ, สมศ 6.1)
วิธีการคํานวณ
จํานวนหลักสูตรทีได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหลักสูตรทังหมดทีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั น

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

ร้อยละ 100

3
3

1 คะแนน
ร้อยละ 1 -79

2 คะแนน
ร้อยละ 80 -99

X 100 = ร้อยละ 100

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
ร้อยละ 100

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าห มาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.12.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.12.3 ร้อยละของหลักสูตรทีได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทังหมด
ทีมา : สํานักวิชาการ
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ตัวบ่งชี ที 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ. 6.7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.44

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
อยู่ระหว่าง 1 - 2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลีย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

คะแนนเฉลีย 3.50

ผลการดําเนินงาน

คะแนนเฉลีย 4.44

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.12.4(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิงสนับสนุนการเรียนรู้
ทีมา : สํานักวิชาการ และสํานักบริการการศึกษา
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ตัวบ่งชี ที 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที ได้งานทําตรงสาขาที สําเร็จการศึกษา ( สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร.4.1.2(1))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของดเว้น การประเมินตัวบ่งชี นี เนื องจากบัณฑิตที ตอบแบบสอบถาม ทังหมด 53 คน มี 52 คน ระบุว่ามีงานทําอยู่แล้ว และมี 1 คน
ที ไม่ได้ระบุว่ามีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือได้งานทําใน 1 ปี จึงถือว่าเป็นข้อมูล ที ไม่สมบูรณ์
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทได้
ี งานทําตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา (ไม่รวมผู้มีงานทําอยูก่ อ่ นเข้าศึกษาต่อ)
X 100
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงหมดในปี
ั
การศึกษานั นที ได้งานทําทังหมด (ไม่รวมผู้มีงานทําอยูก่ อ่ นเข้าศึกษาต่อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
-

1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 59

ร้อยละ 60 - 79

X 100 = ร้อยละ -

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.12.6(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตทีได้งานทําตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา
ทีมา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา (ข้อมูลผู้สาํ เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ใช้น ับผลงานในปีการศึกษา 2552)
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ตัวบ่งชี ที 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที การงาน ( ก.พ.ร.4.1.2(2))
วิธีการคํานวณ
(X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 )
X 100
n
โดยที X1 หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน ในระดับน้อยทีสุด
X2 หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน ในระดับน้อย
X3 หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน ในระดับปานกลาง
X4 หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน ในระดับมาก
X5 หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าทีการงาน ในระดับมากทีสุด
n หมายถึง จํานวนบัณฑิตทีตอบแบบสอบถามว่าได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ตงแต่
ั ระดับน้อยที สุดถึงมากที สุด
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
(0)+(2x1)+(3x22)+(4x15)+(5x9) = 173
X 100 = ร้อยละ 73.62
235
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 57

ร้อยละ 60 – 79

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 73.62

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

2

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 2.12.7(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ก ับหน้าทีการงาน
ทีมา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา (ข้อมูลผู้สาํ เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ใช้น ับผลงานในปีการศึกษา 2552)
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องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ า (สกอ. 3.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของ
นักศึกษาปีที 1

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาปีที 1 ดังนี
1. สํานักบริการการศึกษาได้จ ัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีก ารศึกษา
2552 โดยกําหนดจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาในภูมิภาคเมื อ
วันที 12 กรกฎาคม 2552 และสําหรับนักศึกษาที มีภูมิล ําเนาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เมือวันที 19 กรกฎาคม 2552 และในการดําเนินการดังกล่าว
ได้มีการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการปฐมนิเ ทศ ซึ ง
ในแบบสํา รวจที ให้นักศึกษาตอบ ได้สํารวจความต้องการการบริการของ
นักศึกษาในเรืองต่างๆ ดังนี
- ผู้ให้ค ําปรึกษาด้านวิชาการ
- ผู้ให้ค ําปรึกษาด้านอืน ๆ นอกจากวิชาการ
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร
- ทุนกู้ยืมเพือการศึกษา
- ทุนการศึกษา มสธ.
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องสมุด
- บริการจัดหางาน

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1) แบบประเมินผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2552

61
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- บริการพัฒ นาวิชาชีพ
- อืน ๆ ซึงให้นักศึกษาระบุ
ซึงจากการสรุปผลจากแบบสํารวจพบว่านักศึกษามีความต้องการในบริการ
ต่างๆ ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
Ÿ ผู้ให้ค ําปรึกษาด้านวิชาการร้อยละ 74.3
Ÿ แหล่งข้อมูลข่าวสารร้อยละ 63.4
Ÿ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 35.9
Ÿ ผู้ให้คําปรึกษาด้านอืน ๆ นอกจากวิชาการร้อยละ 35.2
Ÿ ห้องสมุดร้อยละ 25.8
Ÿ บริการพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 23.1
Ÿ บริการจัดหางานร้อยละ 20.2
Ÿ ทุนการศึกษา มสธ. ร้อยะ 16.6
Ÿ ทุนกู้ยืมเพือการศึกษาร้อยละ 11.4
Ÿ อืน ๆ ร้อยละ 5.4
2. สํานักทะเบี ยนและวัดผลซึงเป็นหน่วยงานที รับผิดชอบการให้บริการด้าน
ทะเบียนนักศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที รับ บริการ
งานทะเบียนนักศึกษาและการให้บ ริก ารข้อ มูลข่า วสาร เพือที จะได้นํา
ข้อเสนอแนะทีได้มาปรับปรุงการให้บริการ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีรับบริการจํานวน 4 เรื อง ดังนี
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านทะเบียน
นักศึกษาสําหรับนักศึกษาทีมาติดต่อด้วยตนเอง ณ ทีทําการ มสธ.

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2) สรุปผลการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ) ปี
การศึกษา 2552

มสธ. / สทว. 3.1-1 (3) ผลสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา
มสธ. / สทว. 3.1-1 (4) ผลสํารวจความ
พึงพอใจให้ข ้อมูลข่าวสาร SMS
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
SMS
2.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน E-mail และ Webboard
3. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการสํารวจความต้องการการใช้สือการศึกษา
ของนักศึกษา มสธ.จากนักศึกษาทีเข้าสอบไล่ป ระจําภาคการศึกษาที 1/2552
ในวันที 24-25 ตุลาคม 2552 ทุกสนามสอบทัวประเทศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
สนามสอบละ 100 คน จํานวน 150 สนามสอบ รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่า ง
15,000 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 73.4 ของจํานวนทีจัดส่งไป
2. มีการจัดบริการด้านสิงอํานวยความ
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการด้านสิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการพัฒนาการ
สะดวกทีเอือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี
ของนักศึกษา
1. สํา นักบริการการศึก ษาซึ งรับ ผิด ชอบการดํา เนินงานการบริการจัด ส่ง
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อํานวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาทีจะต้องทํากิจกรรมประจําชุดวิชาส่งอาจารย์ผู้สอน โดยได้
เพิมช่องทางการส่งเอกสารการทํากิจกรรมประจําชุดวิชาให้ก ั บนักศึกษา
ด้วยการให้บริการนําเอกสารดังกล่าวขึ นไว้บน website ของมหาวิทยาลัย
เพือให้นักศึกษาสามารถ download ไปใช้ได้ด้วยตนเอง โดยในปีการศึกษา
2552 ได้นํากิจกรรมประจําชุดวิชาขึน web จํานวน 355 ชุด วิช า แยกเป็น
กิจกรรมประจําชุดวิชาของภาคการศึกษาที 1/2552

รายการเอกสารอ้างอิง
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
การวิจัย “ความต้องการการใช้
สื อการศึกษาของนักศึกษา มสธ.”

มสธ./สบศ. 3.1-2(1)
http://www.stou.ac.th ระบบสารสนเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กิจกรรม
ประจําชุดวิชา
มสธ./สบศ 3.1-2(2) รายชื อกิจกรรม
ประจําชุดวิชา ประจําภาคการศึกษา
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จํานวน 111 ชุดวิชา ภาคการศึกษาที 2/2552 จํานวน 126 ชุดวิชา และภาค
การศึกษาที 3/2552 จํานวน 118 ชุดวิชา
2. สํานักทะเบียนและวัดผลมีโครงการทดสอบความรู้ความสามารถพื นฐาน
ทางการเรียนของนักศึกษาในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถพื นฐานทางการเรียน 3 ด้าน คือ ด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความคิดวิเคราะห์
3. สํานักบัณฑิตศึกษา ได้ด ําเนินการนําแผนกิจกรรมการศึกษาระดับปริญญาโท
ลงในเว็บไซต์สารสนเทศบัณฑิตศึกษา เพือให้นักศึกษาสามารถ Download
แผนกิจกรรมการศึกษาก่อนดําเนินกิจกรรมการศึกษา เพือจะได้ท ราบถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้า งเนื อหาชุด วิช า การเตรีย มตัว ของ
นัก ศึก ษา การดํา เนิน การงานที กํา หนดให้ท ํา การเสนอผลงาน การ
ประเมินผลงาน การประเมินผลการศึกษา การสัมมนาเสริม ตารางการศึกษา
ชุดวิช า ตารางการศึกษาประจําสัป ดาห์ และประเด็นหัวข้อการทํา รายงาน
ดังกล่าวได้ทเว็
ี บไซต์ http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy
4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัด บริการห้องสมุด ในด้านต่า ง ๆ ทังที เป็น
ทรัพ ยากรสารสนเทศห้องสมุด บุคลากรให้บ ริการ อาคาร สถานที
บรรยากาศ และสิ งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการห้องสมุด
ทังโดยบุคคลและทางออนไลน์

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / สทว. 3.1-2 (3) รายงานผล
โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ
พืนฐานทางการเรียนของนักศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (4) หน้าเว็บไซต์
สําหรับ Download แผนกิจกรรม
การศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1 -2 (5) บันทึกแจ้ง
สาขาวิชาหลังจากดําเนินการเรียบร้อย
แล้ว

มสธ. / สบ. 3.1-2 (6) สถานทีจริง และ
เว็บไซต์ของห้องสมุดที
http://libray.stou.ac.th
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5. สาขารัฐศาสตร์มีการจัดบริการด้านสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี
5.1 สาขาวิชามีการให้ความรู้เกี ยวกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยการจัด รายการวิท ยุ “รัฐศาสตร์เ พื อประชาชน” ออกอากาศทุก
วันจันทร์ เวลา 16.00-17.00 น.
5.2 สาขาวิชามีการจัดทํา e-learning ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / รศ 3.1-2 (7) CD รายการ
รัฐศาสตร์เพือประชาชน และ
ตารางออกอากาศ
มสธ. / รศ 3.1-2 (8) e-learning ชุดวิชา
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
5.3 สาขาวิช ามีการจัดทํา คํา แนะนํา ต่า ง ๆ ในการตอบข้อสอบอัต นัย มสธ. / รศ 3.1-2 (9) เอกสารแนะนําการ
เผยแพร่แก่นักศึกษาทางเว็บไซต์ อาทิ คําแนะนํา การตอบข้อสอบ ตอบข้อสอบอัตนัย เอกสารโสตทัศน์ที
อัตนัย คําแนะนําในการศึกษาและเตรียมตัวสอบชุดวิชาความสัม พันธ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ระหว่างไทยกับ ต่างประเทศ เอกสารโสตทัศ น์ชุด วิชาสถาบัน และ
กระบวนการทางการเมืองไทย
5.4 สาขาวิชามีการจัดทํา Web Casting ชุดวิชาต่าง ๆ อาทิ ชุด วิช าสถาบัน มสธ. / รศ 3.1-2 (10) เอกสารตาราง
และกระบวนการทางการเมืองไทย ชุด วิชาปรัช ญาการเมือง ชุด วิช า ออกอากาศรายการ Web Casting ชุดวิชา
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
ต่าง ๆ
6. สาขาวิช ามนุษ ยนิเ วศศาสตร์มีการจัด ทํา website ให้ความรู้ เกียวกับ การ มสธ. / มศ. 3.1-2 (11) การดําเนินการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คมของสาขาวิชาฯ
โครงการพัฒนาสมรรถะผู้นําครอบครัว
www.familyleader.or.th
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7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริการด้านสิ งอํานวยความสะดวกที เอือต่อ
การพัฒ นาการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี
7.1 มีการจัดทํา website ให้บริการทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
แก่นักศึกษา และประชาชนทัวไป ชือ “การสร้างเสริมสุขภาพบน
เว็บไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”
7.2 จัดทํา web casting เพือนําเสนอข้อมูลความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และการสร้า งสรรค์สงั คมโดย คณาจารย์ บัณ ฑิต และนักศึก ษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของ มสธ. เป็นการให้คณาจารย์ นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ใช้เป็นสื อกลางในการแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็นต่า ง ๆ
ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ข ้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกอากาศ
สดทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 11.00 – 12.00 น.
7.3 มีการ Upload คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุดวิช าต่าง ๆ ขึนบนเว็บ
เพจของสาขาวิชา เพืออํา นวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้ามาเปิด ดู
ล่วงหน้า เพือเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล ก่อน
ได้รับคู่มือทีทางสํานักบริการการศึกษา มสธ. จัดส่งไปให้
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทีมีการทําเว็บไซต์เกียวกับการให้ความรู้เกี ยวกับการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คม ดังนี
8.1 โครงการเว็บไซต์บริการวิ ชาการแก่สงั คมของสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-2 (12)
http://www.stouhealth.org

มสธ. / พศ. 3.1-2 (13)
http://www.stou.ac.th/ (Banner : Live
Board Web casting)
มสธ. / พศ. 3.1-2 (14) ตารางการ
ออกอากาศทาง web casting ของ
คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษา
มสธ. / พศ. 3.1-2 (15)
http://www.stou.ac.th/Schools/Sns/home/

มสธ. / ศศ. 3.1-2 (16) โครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 ทีมีการทําเว็บไซต์
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รายการเอกสารอ้างอิง
8.2. การบริการวิช าการแก่สัง คมผ่าน สื ออิเ ล็กทรอนิกส์ e-learning ใน
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี ยงและความไม่แน่นอน
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
8.3 การผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการบริการวิชาการชุดวิชา
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุนีย ์ ศีลพิพัฒน์)
8.4 การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ชุดวิชา
ทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ)
นอกจากนียังได้มีการทํา Web Casting, e-learning (online) หรือ download
มสธ. / ศศ. 3.1-2 (17) CD Web
คู่มือฝึกปฏิบัติ
Casting
มสธ. / ศศ. 3.1-2 (18) e-learning
(online) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ พร้อมคู่มือฝึกปฏิบัติ
9. สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัด บริการด้านสิ งอํานวยความ
สะดวกทีเอือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา ดังนี
9.1 มีการทําเว็บไซต์ศูนย์บริการวิช าการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. / วท.3.1-2 (19)
เพือให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
http://www.stou.ac.th./Schools/sst/main
/web-stac-sc/intro.html
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9.2 มีการประชาสัมพันธ์ก ําหนดการฝึกปฏิบ ัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ และ
การประกาศรายชื อนักศึกษาที ต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะฯ
ทุกภาคการศึกษา บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
10. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มี Web site ทีให้ความรู้เกี ยวกับ บริการทางวิช าการแก่
สังคม เช่น โครงการ 2 ทศวรรษสารสนเทศศาสตร์ท างไกลรับใช้สงั คม
กระดานสนทนา โครงการศูนย์สุโขทัย อีกทังมีการทําชุดวิชา e-leaning เช่น
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 11201 คณิตศาสตร์
สําหรับสังคมศาสตร์ เป็นต้น
11. สํา นักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการผลิต สื อการเรียนการสอนที เอื อต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง ดังนี
- รายการโทรทัศน์ จํานวน 9 รายการ
- รายการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 5 ชุดวิชา
- สื อวีซีดี จํานวน 9 ชุดวิชา
- สื อซีดีเสียง จํานวน 20 ชุดวิชา
- สื อสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม และ e-tutorial จํานวน 12 ชุดวิชา
- VCD เพือเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน จํานวน 4 ชุดวิชา
- สื อ e-Learning ระดับปริญญาตรี 17 ชุดวิชา ระดับปริญ ญาโท 28 ชุดวิชา
และระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / วท.3.1-2 (20)
http://www.stou.ac.th/schools/sst/home/
หัวข้อ “กําหนดการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ”
มสธ. / ศป. 3.1-2 (21)
http://www.stou.ac.th/school/sla/home

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (22) เอกสารรายงาน
การผลิตสือการศึกษา ภาคการศึกษาที
1/2552 และ 2/2552

มสธ. / สทศ. 3.1-2 (23)
http://www.stou.ac.th/eLearning/bcourse
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- ฝึกอบรม STOU e-learning หลักสูตร ATutor 1.5.4 จํานวน 4 ครัง
นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 227 คน และหลักสูตร D4L+P
จํานวน 6 ครัง มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 160 คน
- จัดทําคําแนะนําโปรแกรม D4L+P ในระบบ e-learning ให้แก่นักศึกษาไว้ที
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสามารถ download คําแนะนําไปศึกษาได้
- ได้นํารายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทออกอากาศไปแล้
ี
วมา
ให้บริการแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการต่างๆ
ย้อนหลังได้ในรูปแบบ VCD on Demand จํานวน 2,564 รายการ และ
Audio on Demand จํานวน 5,489 รายการ ได้ทเว็
ี บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยได้จ ัดให้มีบ ริการด้านกายภาพที ส่งเสริม คุณ ภาพชี วิต ของนักศึกษา
ดังนี
1. มีส ถานที พัก สํา หรับ นัก ศึก ษาที มาทํา กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ณ ที ทํา การของมหาวิท ยาลัย เช่น กิจ กรรมการอบรมเข้ม ชุด วิช า
ประสบการณ์วชิ าชีพ กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด วิช า กิจ กรรม
สัม มนาเสริม ประสบการณ์ม หาบัณ ฑิต สถานที ดัง กล่า วประกอบด้ว ย
อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ ทังนี ตัวอาคารสถานที ห้องพัก ตลอดจนระบบการให้บริการของ
สถานทีมีมาตรฐานการให้บริการอย่างดี

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (24) เอกสารสรุป
การฝึกอบรมด้าน e-learning ให้
นักศึกษา
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (25)
http://www.stou.ac.th/eLearning/instruc
tion
มสธ. / สทศ. 3.1-2 (26)
http://ctestream02.stou.ac.th/

มสธ.3.1-3 (1)
หลักฐานการตรวจสภาพจริง ณ ทีทําการ
มสธ.
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2. มีห้องประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที
ระบุในข้อ 1 ซึงได้มาตรฐานมีสิงอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ
โต๊ะ เก้าอี เครื องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
3. มีห้องสมุดที ให้บริการหนังสือ ตํารา สื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบการ
สืบค้นสารสนเทศทีทันสมัยไว้บริการนักศึกษาทังระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก
4. มีส ถานที จํา หน่า ยอาหารแก่บุคลากรที ปฏิบัติง านและนักศึก ษาที ได้
มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอาหารและราคา
5. มีการจัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยทังแก่บุคลากรทีปฏิบัติงานและนักศึกษา
โดยจัดให้มีห้ องพยาบาล โดยมีพยาบาลประจําการและแพทย์ตรวจรักษา
ตามเวลาที กําหนด ตลอดจนการให้บริการยารักษาโรค
6. มีสถานที ออกกําลังกายบริการสําหรับบุคลากรที ปฏิบัติงาน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกซึ งดําเนินการโดยสโมสรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยทีสวยงามร่มรื นเหมาะ
แก่การเข้ามาเยียมชมพักผ่อน และนักศึกษาหาความรู้ (อุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก)

รายการเอกสารอ้างอิง
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มหาวิทยาลัยได้จ ัดบริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี
1. สํานักบริการการศึกษาซึงรับผิดชอบการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษาได้มี
กิจกรรมติดตามการเรียนและให้คําปรึกษา โดยจัด ทําเป็นโครงการติดตาม
การเรียนและให้คําปรึกษาเป็นโครงการที ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัด ทําขึ น
เพื อช่วยเหลือนักศึกษาที มีแนวโน้ ม ออกกลางคันสูง ให้เ ข้า ใจระบบการ
เรียนการสอนทางไกลและสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และ
สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย นักศึกษาใน
โครงการแต่ละคนจะมีนัก แนะแนวการศึก ษาทํา หน้า ที เป็น ที ปรึก ษา
ประจําตัวคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือในกรณีเกิด ปัญ หาระหว่า งเรียน นัก
แนะแนวการศึกษาทุกคนจะให้บริการในเชิงรุก โดยโครงการติดตามการ
เรียน ให้ค ําปรึกษา ข้อมูลข่าวสารถึงนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทังเป็น
ตัวแทนนักศึกษาประสานงานกับหน่วยงานอืนๆ ในมหาวิทยาลัย โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ ประกอบด้วย
Ÿ โทรศัพท์/จดหมาย
Ÿ E-mail : co.esoffice@stou.ac.th
Ÿ กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
http://www.stou.ac.th/forum/display_topics.asp?forumlD=20
Ÿ เว็บไซต์ หน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา และโครงการติดตามการเรียน
และให้ค ําปรึกษา http://www.stou.ac.th/Office/Oes/OesPage/Guide/
e_counselor /index.thml

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (1) ตัวอย่างจดหมาย
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการติดตาม
การเรียนและให้คําปรึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (2) ตัวอย่างแบบ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการติดตามการ
เรียนและให้คําปรึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3) ตัวอย่างแบบจด
บันทึกการให้ค ําปรึกษาตามโครงการ
ติดตามการเรียนและให้ค ําปรึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4) ตัวอย่างหน้า
เอกสารโครงการติดตามการเรียนและให้
คําปรึกษาบนเว็บไซต์
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (5) สถิติแสดง
รายการติดต่อนักศึกษาตามโครงการ
ติดตามการเรียนและให้ค ําปรึกษาทาง
โทรศัพท์

71
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (6) ตัวอย่าง e-mail
ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล /e-mail ตอบ
รับของนักศึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (7) สถิติแสดง
เป้าหมายและผลการดําเนินงานการส่ง
e-mail ถึงนักศึกษาเป็นรายบุ คคล
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (8) ตัวอย่างการตอบ
ปัญหาผ่านทาง e-mail:
co.esoffice@stou.ac.th
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (9) สถิติการตอบ
ปัญหานักศึกษาผ่านทาง e-mail:
co.esoffice@stou.ac.th
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (10) ตัวอย่างหน้า
กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
มสธ. / สบศ. 3.1-4 (11) สถิติการตอบ
ปัญหานักศึกษาผ่านทางกระดานสนทนา
“คุยกับนักแนะแนว”
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2. สํานักทะเบียนและวัดผลมีการจัดบริการให้ค ําปรึกษาด้านงานทะเบียน
นักศึกษาแก่นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี /ผู้เ รีย น โดยมีการให้บ ริการ
คําปรึกษาทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร กระดานสนทนา อีเ มล์ และจัด
สถานที ให้บ ริก ารนัก ศึกษาที มาติด ต่อด้ว ยตนเอง ณ ที ทํา การของ
มหาวิทยาลัยไว้ทห้ี องประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริการ 1 ชัน 2 โดย
ให้บ ริการเกี ยวกับ การรับ สมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และ
บริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาด้านงานทะเบียนนักศึกษา
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี
3.1 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรศัพท์
3.2 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรสาร
3.3 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางจดหมาย
3.4 การให้นักศึกษามาพบปะทีคณาจารย์ทสาขาวิ
ี
ชาฯ โดยการกําหนด
ตารางเวลาทีอาจารย์แต่ละท่านสะดวกทีจะให้นักศึกษามาพบหรือ
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สทว. 3.1-4 (12) สถานทีจัด
ให้บริการนักศึกษา ณ ห้องประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริการ 1 ชัน 2
(ภาพถ่ายสถานทีให้บริการนักศึกษา)

มสธ. / รศ. 3.1-4 (13) สถิติการใช้
โทรศัพท์ติดต่อกับ นักศึกษา
มสธ. / รศ. 3.1-4 (14) สําเนาการตอบ
จดหมายนักศึกษาทางโทรสาร
มสธ. / รศ. 3.1-4 (15) สําเนาจดหมาย
ตอบปัญหานักศึกษาทางไปรษณีย์
มสธ. / รศ. 3.1-4 (16) ตารางเวลาที
อาจารย์ก ําหนดให้นักศึกษามาพบปะ
คณาจารย์
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3.5 การจัดตอบปัญหาต่าง ๆ แก่นักศึกษาทาง Webboard, e-mail

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / รศ. 3.1-4 (17) สําเนาเอกสาร
กา ร ต อบ ปัญ ห า แ ก่นัก ศึก ษ า ท า ง
WebbBoard, e-mail
4. สาขาวิชามนุษยศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านช่องทาง มสธ. / มศ. 3.1-4 (18) ตอบจดหมายให้
ตอบจดหมาย และมีการจัดกิจกรรมติด ตามการเรียนการสอน โดยจัดแนะ คําปรึกษาแก่นักศึกษา ช่วงเดื อน ส.ค.
แนวการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาทีอยู่อาศัยสําหรับ นักศึกษา ที สอบไม่ผ่าน 52-เม.ย. 53 จํานวน 9 ราย
มาแล้วจํานวน 2-3 ครัง
มสธ. / มศ. 3.1-4 (19) รายชื อนักศึกษา
ทีมาเข้ารับการแนะแนวการศึกษาชุดวิชา
พัฒนาทีอยู่อาศัย วันที 4 ม.ค. 53
จํานวน 10 ราย
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาและศิษย์ มสธ. / พศ. 3.1-4 (20) ตัวอย่างการตอบ
เก่า หลายช่องทาง ได้แก่ กระดานสนทนาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ปัญหาที นักศึกษา และศิษย์เก่าถามเข้ามา
โทรศัพท์ e–mail และจดหมาย
ทางกระดานสนทนา
มสธ. / พศ. 3.1-4 (21) ตัวอย่าง e–mail
ทีนักศึกษาเขียนมาปรึกษาอาจารย์
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6. สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ มีการให้บ ริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมี
คณาจารย์อยู่เ วรเพื อตอบปัญ หาแก่นักศึก ษาทุก วัน เวลาราชการ ผ่า น
ช่อ งทางต่า ง ๆ โทรศัพ ท์ โทรสาร ตอบจดหมาย พบปะ Webboard
e-mail ของสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / ศศ. 3.1-4 (22) สมุดบันทึก
รายละเอียดการปฏิบ ัติงานตอบคําถาม
นักศึกษาประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-4 (23) ตารางลงนาม
ปฏิบัติงานเพือตอบคําถามนักศึกษา
7. สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการให้ค ําปรึกษาแก่ มสธ. / วท. 3.1-4 (24) กระดานสนทนา
นักศึกษาผ่า นช่องทางต่า ง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย กลาง
พบปะ Webboard e-mail
http://www.stou.ac.th/forum/display_fo
rum_topics.asp?ForumID=16
มสธ. / วท.3.1-4 (25)
กระดานสนทนาชุด วิชา 96102 ที
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/board
96102
มสธ./วท.3.1-4 (26) แบบฟอร์มตอบ
ปัญหานักศึกษาประจําวัน
8. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีบริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาหลายช่องทาง เช่น มสธ./ศป. 3.1-4 (27) Web site ของ
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย กระดานสนทนา e-mail และสาขาวิช าฯ มี สาขา http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/
การจัดตารางคณาจารย์ตอบปัญหาและให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษา
มสธ./ศป. 3.1-4 (28) ใบลงชื อการ
ปฏิบัติงานแนะแนวนักศึกษา
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9. ศูนย์วิท ยพัฒ นา มสธ. ยะลา มีการให้บ ริการให้ค ํา ปรึกษาแก่นักศึกษา
เกี ยวกับ ระบบการเรียนการสอนของ มสธ. ผ่านช่องทางโทรศัพ ท์ ,
Webboard ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. และด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา
และหน่วยบริการเคลื อนที โดยมีผลการดําเนินงานในการให้บริการแก่
นักศึกษา จํานวน 1,628 ราย
10. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการให้บริการให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษา โดย
จัด การเรียนการสอนทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ได้จ ัด ระบบการให้ค ําปรึกษา
แนะนํา แก่นักศึกษาเกี ยวกับ การศึกษาในรูป แบบ e-Learning ทั งใน
รูปแบบของโทรศัพท์ e-Mail และ Webboard

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / ศวน. 3.1-4 (29) บันทึกรายงาน
ผลการให้บริการการศึกษา
มสธ. / ศวน. 3.1-4 (30) Webboard
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
มสธ. / สทศ. 3.1-4 (31) ให้คําปรึกษา
แนะนําเกียวกับการศึกษาแบบ
e-Learning ทางโทรศัพท์
0 2504 7415-18 และ
e-Learning@stou.ac.th
มสธ. / สทศ. 3.1-4 (32) จัดบริการถามตอบปัญหาทาง Webboard
http://www.stou.ac.th/e-Learning/webboard/
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5. มีบริการข้อมูลข่าวสารทีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. สํานักบริการการศึกษาได้บริการข้อมูลข่าวสารเรื องการกู้ยืมทุนเพือการศึกษา
ซึ ง ป ระกอบ ด้ว ยเ รื องทุน กู้ยืม กยศ. ของ รัฐ บ าล ทุน กา รศึก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ได้นําข้อมูลรายละเอียดเรื องทุนและ
การกู้ยืม ตลอดจนใสมัครขึน Website ของมหาวิทยาลัยเพือให้
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
2. สํานักทะเบียนและวั ด ผลมีการให้บริ การข้อมูลข่าวสารด้านการรับสมัคร
นักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และการให้บ ริการวิช าการแก่สังคมใน
หลักสูต ร ต่าง ๆ ที เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
ข่าว มสธ. รายการวิท ยุบ นอินเทอร์เน็ต เว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
SMS เป็นต้น

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-5 (1)
http://www.stou.ac.th
สํา นักบริการการศึกษา ฝ่า ยแนะแนว
การศึกษา ทุนการศึกษา
มสธ. / สทว 3.1-5 (2) ตัวอย่างการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
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. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัด ทําข้อมูลข่าวสารที เกียวข้องกับงานบริการ
ห้องสมุด เช่น
- เรื องบริการของห้องสมุด เช่น รายชื อทรัพ ยากรสารสนเทศห้องสมุด มสธ. / สบ. 3.1-5 (4) เว็บไซต์ของ
ประเภทต่า ง ๆ ช่อ งทางการเข้า ถึง ทรัพ ยากรสารสนเทศห้องสมุด ห้องสมุดที http://library.stou.ac.th
คู่มือการค้นคว้าห้องสมุด แบบฟอร์มการใช้บริการห้ องสมุดทางออนไลน์
(e form) โครงการวิจ ัย ฯลฯ
- เรื องสาระความรู้ เช่น นิทรรศการออนไลน์ รายชือหนังสือดีเ ด่น
รายชือหนังสือที ได้รับรางวัลซีไรท์ การจัดการความรู้ของห้องสมุด ฯลฯ
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รายการเอกสารอ้างอิง
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสารที เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่า ดังนี
4.1 นํา หัว ข้อวิท ยานิพ นธ์ที ผ่า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ มสธ. / รศ 3.1-5 (5) หัวข้อวิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา มสธ. เผยแพร่ทางเว็บไซต์สาขาวิชาฯ
ของนักศึกษาที ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
4.2 รายชื อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีสําเร็จการศึกษาและเผยแพร่ทาง
มสธ. / รศ 3.1-5 (6) รายชื อวิทยานิพนธ์
เว็บไซต์สาขาวิชาฯ
ของนักศึกษาทีสําเร็จการศึกษา
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการขึ นเว็บไซต์ ของสาขาวิช า เพือให้ข้อมูลแก่ มสธ. / พศ. 3.1-5 (7) Print out home
ศิษ ย์เ ก่าและศิษ ย์ปัจ จุบ ัน เกียวกับ การจัด การเรียนการสอน การสัม มนา page ของสาขาวิชา
บัณฑิต และการจัดประชุมวิชาการวันสถาปนา มสธ.รวมทังโอกาสอืน ๆ
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการทําเว็บไซต์เกียวกับ การให้ความรู้เกี ยวกับการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คม ดังนี
7.1 โครงการเว็บไซต์บริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
มสธ. / ศศ. 3.1-5 (8) อ้า งถึง เอกสาร
เศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
หมายเลข มสธ./ศศ. 3.1-2(15)
7.2 การบริการวิชาการแก่สงั คมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ใน
หลักสูตร
7.3 การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี ยงและความไม่แน่นอน
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
7.4 การผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการบริการวิชาการชุดวิชา
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุนีย ์ ศีลพิพัฒน์)
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รายการเอกสารอ้างอิง
7.5 การบริการวิชาการแก่สงั คมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
ชุด วิช าทฤษฎีแ ละนโยบายการเงิ นของสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ)
สาขาวิชาทีมีการทํา Web Casting, e-learning (online) ที ให้บริการเพิ มพูน
ความรู้ทั งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสังคมด้วย
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทําเว็บไซต์ ศูนย์บริการวิช าการ มสธ. / วท.3.1-5 (9)
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
และ http://www.stou.ac.th/ Schools/sst/
main/web-stac-sc/intro.html
9. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มี เว็บไซต์ทีให้ความรู้เกี ยวกับบริการวิชาการแก่สงั คม มสธ . / ศป. 3.1-5 (10) อ้างถึงเอกสาร
เช่น โครงการสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับ ใช้สงั คมและโครงการศูนย์ มสธ./ศป. 3.1-2(20)
สุโขทัย
10.ศูน ย์วิท ยพัฒ นา มสธ. ยะลา ได้ด ํา เนิน การให้บ ริการข้อ มูลเกี ยวกับ มสธ. / ศวน. 3.1-5 (11) บันทึกรายงาน
มหาวิทยาลัยและการรับสมัครนักศึกษา โดยผ่านช่องทาง ดังนี
ผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์รับ
1. ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์
สมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2552
2. เว็บไซต์ ศวน. มสธ. ยะลา http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/ มสธ. / ศวน. 3.1-5 (12) ตาราง
3. รายการวิทยุ FM 94.25 ยะลา
ออกอากาศรายการวิทยุ
4. แผ่นปลิว แผ่นพับ
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6. มีการจัดโครงการเพือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
1.1 จัดกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
มสธ. / รศ. 3.1-6 (1) ตารางการอบรม
รัฐศาสตร์และมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
เข้มประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
มสธ. / รศ. 3.1-6 (2) บันทึกเชิญ
1.2 จัดกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการในการอบรมเข้มประสบการณ์
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเข้ม
วิชาชีพ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1.3 จัดทําวารสารทางวิชาการเพือเผยแพร่แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ
มสธ. / รศ. 3.1-6(3) วารสารรวม
ให้นักศึกษานําบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวเพือ บทความวิชาการรัฐศาสตร์ 27 ปี
เผยแพร่
1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่าจัดตังชมรมรัฐศาสตร์เพื อร่วมจัด
มสธ. / รศ. 3.1-6 (4) รายงานการ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสาขาฯ
ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ
เพือจัดตังชมรมรัฐศาสตร์
2. สาขาวิช ามนุษนิเวศศาสตร์มีการจัดโครงการเพื อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
2.1 มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ทุก มสธ. / มศ. 3.1-6 (5) กิจกรรม
วิชาเอกและการจัดการฝึกปฏิบัติเ สริมทักษะให้แก่นักศึกษาที กําหนด ประสบการณ์วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
ในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที 1/2552 วันที 28 ต.ค. 52
- 1 พ.ย. 52
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2.2 มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คมให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ในวันสถาปนามหาวิท ยาลัย ครบรอบ 31 ปี มสธ.

3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดโครงการเพือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เ ก่า ดังนี
- จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพการพยาบาลให้แก่นักศึกษา
ก่อนที จะสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครัง

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / มศ. 3.1-6 (6) กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา วิชาเอกการ
โรงแรมและภัตตาคาร ภาคการศึกษาที
1/2552 วันที 22-26 สิงหาคม 52
มสธ. / มศ. 3.1-6 (7) กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ชุดวิชาเคมี
และจุลชีววิทยาของอาหาร ปีการศึกษา
2552 วันที 22-25 มีนาคม 2552 และ
วันที 10-13 พฤษภาคม 2552
มสธ. / มศ. 3.1-6 (8) สรุปผลการ
ประชุมวิชาการเรื อง “วิกฤตและ
ทางออกครอบครัวไทย” ในการจัด
กิจกรรม วันที 3 กันยายน 2552 วัน
สถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี
มสธ.
มสธ./พศ. 3.1-6 (9) ตารางการอบรม
เข้มประสบการณ์วชิ าชีพ
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รายการเอกสารอ้างอิง
- จัดการประชุมวิชาการ เรื อง การเขียนบทความวิจ ัยเพือตีพิมพ์ในวารสาร มสธ. / พศ. 3.1-6 (10) เอกสารคํา สัง
และนําเสนอในการประชุมวิชาการ” ระหว่างวันที 7 - 8 พ.ย. 2552 เพือให้ แต่ง ตั งคณะกรรมการจัด การประชุม
ความรู้และฝึกทักษะแก่นักศึกษาปริญญาโทที กําลังทําวิทยานิพนธ์
วิชาการ และกําหนดการประชุมวิชาการ
เรื อง การเขียนบทความวิจ ัยเพื อตีพิม พ์
ในวารสารและนําเสนอในการประชุม
วิชาการ
- จัด อบรม/ประชุม วิช าการ เพือเสริม ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ ศิษย์เก่า มสธ. / พศ. 3.1-6 (11) ตารางการอบรม
ได้แก่ การอบรมเรื อง การบันทึกทางการพยาบาล
เรื อง การบันทึกทางการพยาบาล
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี
4.1 สาขาวิชามีกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ และกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ รวมทังมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
ทีทันสมัยแก่นักศึกษา
4.2 สาขาวิชาจัดรายการ Web Casting ในหัวข้อวิชาการเรื องเศรษฐศาสตร์
วัฒนธรรม โดยเน้นศิษย์เก่าโดยตรง โดยให้ก ําหนดชือรายการดังนี
รายการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์วชิ าการวิช าชีพแก่ศิษย์เ ก่ าที
เกียวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดย อาจารย์รัชนี โตอาจ

มสธ. / ศศ. 3.1-6 (12) หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นวิทยากรใน
การอบรมประสบการณ์วชิ าชีพ อบรม
เข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-6(13) Web Casting ใน
หัวข้อเรือง รายการพัฒนาความรู้
ประสบการณ์วิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
เรื อง เศรษฐศาสตร์ว ัฒนธรรม เมือวันที
11 พฤษภาคม 2553
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รายการเอกสารอ้างอิง
5. สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีก ารจัด โครงการเพื อพัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี
5.1 มีการจัดกิจกรรมการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพของทุกวิชาเอก มสธ. / วท.3.1-6 (14)
96409 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และ 97409 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
5.2 การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาในทุกวิชาเอก
มสธ. / วท.3.1-6 (15)
96401 ระบบสํานักงาน อัตโนมัติ
96408 การจัดการระบบ ฐานข้อมูล
97403 เทคโนโลยี ก่อนพิมพ์
97404 กระบวนการพิมพ์พนนู
ื นและ
พืนราบ
97405 กระบวนการพิมพ์พนลึ
ื ก การพิมพ์
พืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
5.3 มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิท ยาลัย เมือวันที 4 กันยายน 2552 มสธ. / วท. 3.1-6 (16) หนังสือเชิญเข้า
โดยเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทั ง 5 เรื องข้างต้นเป็น
ประจําทุกปี
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รายการเอกสารอ้างอิง
6. สาขาวิช าศิลปศาสตร์มีการจัด กิจกรรมโลกวิช าชีพสารสนเทศในการ มสธ. / ศป. 3.1-6 (17) บันทึกที ศธ
อบรมเข้ม ชุด วิช าประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรซึ ง 0522.15/พิเศษ เรื องกําหนดการและ
เป็นศิษย์เก่ามาบรรยายและเล่าประสบการณ์
รายชื อวิทยากรอบรมเข้มชุดวิช า
ประสบการณ์วชิ าชีพฯ
มหาวิทยาลัยได้มกี ารประเมินคุณภาพของการบริการในเรื องต่าง ๆ ดังนี
ด้านสิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการเรียน
1. สํา นักทะเบียนและวัดผลได้มีการสํารวจความพึงพอใจข องนักศึกษาที รับ
บริการงานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพือที จะได้นํา
ข้อเสนอแนะทีได้มาปรับปรุงการให้บริการ จํานวน 4 เรื อง ดังนี
1.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านทะเบียน
มสธ. / สทว. 3.1-7 (1) อ้างถึงเอกสาร
นักศึกษาสําหรับนักศึกษาทีมาติดต่อด้วยตนเอง ณ ทีทําการ มสธ.
หมายเลข 3.1-1(3)
1.2 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูล
มสธ. / สทว 3.1-7(2) อ้างถึงเอกสาร
ข่าวสาร SMS
หมายเลข 3.1-1(4)
1.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มสธ. / สทว 3.1-7(3) อ้างถึงเอกสาร
เว็บไซต์
หมายเลข 3.1-1(5)
1.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อ มูลข่าวสาร มสธ. / สทว 3.1-7(4) อ้างถึงเอกสาร
ผ่าน E-mail และ Webboard
หมายเลข 3.1-1(6)
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2. สํานักบัณฑิตศึกษา ได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการใ ห้บริการห้อง
บริการบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิชาการ 3
ชัน 2 เพื อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขงานบริการ
การสํารวจแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับสถานทีและการให้บริการของเจ้าหน้าที สํานัก
บัณฑิตศึกษาได้รวบรวมแบบสํารวจนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล
เป็นรายไตรมาส รวมทังสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษาในภาพรวมประจําปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาสที 1-4
ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) มีผลการประเมินในด้าน
กายภาพของ ตอนที 1 พบว่า บริการที นักศึกษาขอใช้สูงสุด คือ บริการ
เครื องพิมพ์เลเซอร์เพือพิมพ์เอกสาร สําหรับตอนที 2 พบว่า ผู้มาใช้บริการมี
ความพึงพอใจเจ้าหน้าทีทีให้บริการในระดับสูงสุด
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้สือการศึกษาของนักศึกษา ดังนี
3.1 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ e-Learning ผ่านทาง
เว็บไซต์ เพือสอบถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จํานวน 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านบทเรียน ด้านโครงสร้างบทเรียน และด้านการ
ออกแบบบทเรียน ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม เป็น
จํานวน 149 ราย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (5) ผลประเมิน
ค ว า ม คิด เ ห็น นัก ศึก ษ า ร ะ ดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้ม าใช้บริการห้องบริก าร
บัณฑิตศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (6) ผลการประเมิน
คว า ม คิด เ ห็น ของ นัก ศึก ษ า ระ ดับ
บัณ ฑิต ศึกษา (ไตรมาสที 1-4 ระหว่า ง
วัน ที 1 ตุล าคม 2551 – 30 กัน ยายน
2552)

มสธ. / สทศ. 3.1-7(7)
http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/
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3.2 มีการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกียวกับสือประกอบชุดวิชา
จํานวน 12 ชุดวิชา ประกอบด้วย
1. ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
2. ชุดวิชาการบัญชีขนกลาง
ั
1
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
4. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพือการบริหารรัฐกิจ
5. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
6. ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
7. ชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
8. ชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒนา
9. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
10.ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
11. ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
12. ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพือการจัดการการผลิตสัตว์
ด้านกายภาพ
1. สํานักวิช าการได้มีก ารประเมินด้า นกายภาพผู้กรอกแบบสอบถามคือ
นักศึกษาทีเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ ีพ ซึ งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลีย = 4.11 โดยในภาคการศึกษาที 1/2552 ค่าเฉลีย =4.14
ภาคการศึกษาที 2/2552 มีค่าเฉลีย =4.08
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุงมากที สุด
1.50-2.49 = ควรปรับปรุง 2.50-3.49 = พอใช้ 3.50-4.49 = ดี 4.50-5.00 = ดีมาก

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบฑ. 3.1-7 (8) เอกสาร “สรุป
งานวิจ ัย เรื อง การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี ยวกับ สื อการศึกษาประกอบ
ชุดวิชา”

มสธ. / สว. 3.1-7 (9) ตัวอย่าง สรุปผลการ
ประเมินสภาพทัวไปในการจัด อบรมเข้ม
ชุด วิช าประสบการณ์วชิ าชีพ ในภาค
การศึกษาที 1/2552 และภาคการศึกษาที
2/2552 (ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2553)
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ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
2. สํา นักบรรณสารสนเทศมีการจัด แบบสํา รวจความพึง พอใจนักศึกษา มสธ. / สบ. 3.1-7 (10) แบบสํารวจความ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อการใช้บ ริการห้องสมุด สํา นักบรรณ พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สารสนเทศ มสธ. ประจําทุกปีอย่างต่อเนื อง
สุโขทัยธรรมาธิราชต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด สํานักบรรณสารสนเทศ
มสธ. ประจําปี 2552
ด้านแนะแนวการให้ค ําปรึกษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ด ําเนินการจัดทําแบบประเมินการให้บริการการ มสธ. / ศวน. 3.1-7 (11) ผลการประเมิน
แนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ที 85.5
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แนะแนวการศึกษาประจําปี 2552
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
e-Learning
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. สํานักบริการการศึกษาได้ด ําเนินการออกแบบสอบถามเพื อประเมินผลการ
ดําเนินงานการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) ประจําปีการศึกษา
2552 โดยส่งแบบสอบถามถึงนักศึกษาที ได้รับ การพิจารณาให้กู้ยืม ซึ ง
สรุปผลการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับทุน โดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การให้ข้อมูล รายละเอียดเกียวกับการ
ขอรับทุน ความสะดวกในการเข้าไปกรอกข้อมูล

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (12) แบบสอบถาม
เพือการประเมินผลการดําเนินงาน
มสธ. / สบศ. 3.1-7 (13) เอกสารสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ
การศึกษา (กยศ.)
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ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
เพือขอรับทุน ระยะเวลาในการพิจารณา และประกาศผลผู้ได้รับทุน การแจ้งผล
พิจารณา ความรวดเร็วในการดําเนินการส่งมอบทุนให้แก่นักศึกษา ฯลฯ
ด้านแนะแนวการให้ค ําปรึกษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ด ําเนินการจัดทําแบบประเมินการให้บริการการ มสธ. / ศวน. 3.1-7 (14) ผลการประเมิน
แนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ที 85.5
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แนะแนวการศึกษาประจําปี 2552
ด้านการพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
1. สํานักวิชาการประเมินผลความรู้ที ได้รับจากการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ มสธ. / สว. 3.1-7 (15) สรุปผลการวัด
สํา หรับ นัก ศึก ษาปัจ จุบัน การประเ มิน ผลความรู้จ ากการอบรม ความรู้ของนักศึกษาที ได้รับจากการเข้า
ประสบการณ์วชิ าชีพได้เริ มแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน 2553 ซึงผล อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
จากการประเมินนักศึกษาทีเข้าอบรมมีความรู้จากการเข้าอบรมอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลีย = 4.31
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49=ควรปรับปรุงมากที สุด
1.50-2.49=ควรปรับปรุง 2.50-3.49=พอใช้ 3.50-4.49=ดี 4.50-5.00=ดีมาก
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ดังนี
2.1 มีการประเมินคุณภาพการจัดทํา website ให้บ ริการทางวิชาการด้านการ มสธ. / พศ. 3.1-7 (16) การสร้างเสริม
สร้างเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา และประชาชนทัวไป ชื อ “การสร้างเสริม สุขภาพบน เว็ปไซต์ส าขาวิช าพยาบาลสุขภาพบนเว็บไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”
ศาสตร์ มสธ.
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8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
ซึงผลการประเมินวิทยากรอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.93 และ 4.97
ผลการประเมินสภาพทัวไปอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย4.13
2.3 มีการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมวิชาการ เรื อง การเขียนบทความ
วิจ ัยเพือตีพิม พ์ในวารสารและนํา เสนอในการประชุมวิช าการและการ
จัดการประชุม วิชาการ เรื องการบันทึกทางการพยาบาล โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการมีค่าเฉลี ย 4.58 ความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมมีค่าเฉลีย 4.61

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-7 (17) เอกสารผลการ
ประเมิน คุณ ภาพการจัด อบ รม เข้ม
ประสบการณ์วชิ าชีพการพยาบาล
มสธ. / พศ. 3.1-7 (18) เอกสารการ
ประเมิน คุณ ภาพการจัด การประชุม
วิชาการ เรื อง การเขียนบทความวิจัยเพือ
ตีพิม พ์ในวารสารและนําเสนอในการ
ประชุม วิชาการและการประชุมวิชาการ
เรื องการบันทึกทางการพยาบาล

ด้านสิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการพัฒนาการเรียนรู้
1. สํานักทะเบียนและวัดผลพบว่านักศึกษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรียน และคํานวณ
ค่าใช้จา่ ยลงทะเบียนเรีย นผิ ดพลาด ทํา ให้เ กิด ปัญ หาต่อการนํา ข้อมูล
ลงทะเบียนเข้าระบบคอมพิว เตอร์ได้สร้างโปรแกรมจําลองและคํานวณ
ค่าลงทะเบียนเรียน เพือให้นักศึกษาได้ทดลองลงทะเบียนเรียนก่อนที จะทํา
การลงทะเบียนเรียนจริง เพือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและลดปัญหา
ข้อผิดพลาดทีเกิดขึนจากการลงทะเบียนเรียน

มสธ. / สทว. 3.1-8 (1) โปรแกรมจําลอง
และคํา นวณค่า ลงทะเบีย นเรีย น บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th
ตัว อย่า งหน้า จอของโปรแกรมจํา ลอง
และคํานวณค่าลงทะเบียน
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ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ ดังนี
2.1 นําผลการประเมินมาปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
e- Learning โดยนําโปรแกรม D4L+P มาใช้ในชุดวิชาระดับ
ปริญญาเอก 4 ชุดวิชา ปริญญาโท 1 ชุดวิชา ซึ งช่วยให้ผ้สู อนและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิด
2.2 นําผลสํารวจความต้องการสือของนักศึกษามาผลิตสือซีดีเสียงใน
รูปแบบ MP3 ทําให้นักศึกษามีความสะดวกในการรับฟังมากขึ น
ด้านกายภาพทีส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. สํานักบัณฑิตศึกษาได้จัดบริการห้องบริการนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
มีวัตถุประสงค์ เพือให้บริการคอมพิวเตอร์ และห้องให้ค ําปรึกษากลุ่มย่อย
แก่นักศึกษาระดับปริญ ญาเอกที เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิท ยาลัย ณ อาคารสัม มนา 2 ชัน 1 โดยเปิด ให้บ ริการตั งแต่เ ดือ น
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา เปิดทําการวันจันทร์ -วันเสาร์ ตังแต่เวลา 09.00
น. - 22.00 น. และวันอาทิตย์ ตังแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้องบริการ
นักศึกษาดังกล่าวมีจ ํานวนทังสิ น 9 ห้อง ประกอบด้วย
ห้อง 147 จัดเป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์
ห้อง 149 จัดเป็นห้องประชุม และรวมห้องจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
ห้อง 171, 172, 173, 175, 176, 177, และ 178 จัดเป็นห้องย่อยของนักศึกษา
เพือพบปะแลกเปลียนระหว่างจัดกิจกรรมร่วมกัน

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / สทศ. 3.1-8 (2)
http://www.stou.ac.th/eLearning/
Dcourses/
มสธ. / สทศ. 3.1-8 (3) ซีดีเสียงรูปแบบ
MP3 ชุดวิชาการบริหารการเปลี ยนแปลง
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (4) ภาพถ่ายสถานที
จัด ห้องบริการนักศึกษาระดับ ปริญ ญา
เอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (5) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ห้องบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8 (6) รายงานความ
คืบ หน้า การเปิด ให้บริการห้อ งบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
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ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ในการนี สํานักบัณฑิตศึกษาได้จ ัดสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็นไว้ให้บริการ
ภายในห้องดัง กล่า ว และได้ก ํา หนดแนวปฏิบ ัติใ นการใช้ห้องบริการนักศึกษา
ปริญญาเอกและได้มีการประชาสัมพันธ์ห้องบริการดังกล่าวผ่านสื อหนังสือพิมพ์และ
รายการวิทยุกระจายเสียงทาง Webcasting รายการสาระน่ารู้เกี ยวกับบัณฑิตศึกษา
2. สํานักบรรณสารสนเทศมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา มา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง เช่น การปรับปรุงพื นที ให้บริการ การปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด
3. สํานักคอมพิวเตอร์ได้จ ัดให้มีบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
สําหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยทีมีความเร็ว 300Mbps ตามมาตรฐาน
IEEE 802.11 Draft-N ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัวไปทีเข้ามา
ใช้บริการ ณ สถานทีติดตังอุปกรณ์ Access Point บริวเณภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาประสบการณ์วิ ชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษ ย์เ ก่าโดยการปรับปรุงเนื อหาใน Web บริการวิชาการแก่
สังคมของสาขาวิชา เพือให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / สบ. 3.1-8 (7) สถานที จริงและ
เว็บไซต์ของห้องสมุดที
http://library.stou.ac.th
มสธ. / สค. 3.1-8 (8) สถานที ติด ตั ง
Access Point

มสธ. / ศศ 3.1-8 (9) การผลิตสือ
อิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการ
บริการวิชาการชุดวิชา 60340
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มสธ. / ศศ. 3.1-8 (10) การบริการ
วิชาการแก่สงั คมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
e-learning ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบาย
การเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที ครบถ้วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ (สกอ. 3.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทีสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทีสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี
1. มีการจัดตังชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที 29 เมษายน 2540
2. มีการจัดทําแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษาเป็นประจําทุกปี
3. มีการจัดทําเอกสารประกอบการ ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา คู่มือ
การบริหารงบประมาณชมรมนักศึกษา มอบให้คณะกรรมการชมรมนักศึกษา
และคณาจารย์ทปรึ
ี กษาให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) ประกาศ มสธ. เรื องการ
จัดตังชมรมนักศึกษา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-1 (2) แผนกิจกรรมชมรม
นักศึกษา มสธ. ประจําปี 2554
มสธ./สบศ. 3.2-1 (3) เอกสารประกอบการ
สัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา มสธ.
มสธ./สบศ. 3.2-1 (4) คู่มือบริหาร
งบประมาณทีมีประสิทธิภาพ
2. มีการส่งเสริม ให้สถาบันและองค์การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการส่งเสริมให้ชมรมนักศึกษาจัด
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (1) หนังสือขออนุม ัติจ ัด
นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี
สัมมนาผู้บริหารชมรมนักศึกษา
ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้อง
1. มีการจัดสัมมนาผู้บริหารชมรมนักศึกษา ปีละ 1 ครังเพือแจ้งนโยบาย มสธ. / สบศ. 3.2-2 (2) ประกาศ เรื อง กําหนด
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี
แนวและแนวทางการบริหารงานให้มีคุณภาพ
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกียวกับการดําเนินงานตาม
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ประมาณ 1,000,000 บาท สนับสนุน วัตถุประสงค์ของกองทุน
การดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 76 จังหวัด (ชมรมละ 10,000 บาท ต่อ มสธ. / สบศ. 3.2-2 (3) คําสัง มสธ. เรื อง แต่งตัง
ปี และกิจกรรมพิเศษอีกประมาณ 250,000 บาท)
อาจารย์ทปรึ
ี กษาประจําชมรมฯ
3. มีการแต่งตั งอาจารย์ทปรึ
ี กษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวัดทุกจังหวัด มสธ. / สบศ. 3.2-2 (4) รายงานสรุปผลการจัด
ประมาณ 300 คน ทําหน้าทีให้คําปรึกษา และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการจัดบริการนักศึกษาวิชาทหาร มีการจัดนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกปี รวมทังการจัดแข่งขันกีฬา มสธ.
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
5. มีการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา มสธ.พัฒนาโรงเรียนบ้านหนอง
รักษาสิ งแวดล้อม
สองห้อง จ.ปราจีนบุรี และ มสธ.ราชบุรีผ ้าป่าเพื อการศึกษา ครั งที 6 ณ โรงเรียน
บ้านพุบอนบน จ.ราชบุรี
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
6. มีการจัดกิจกรรมคลายเครียดหลังสอบ เช่น กิจกรรมเยียมชมมหา
วิทยาลั
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7. มีการจัดพิธีไหว้ครูในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมวันลอย
กระทง
3. มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ทังทีจัดโดยสถาบันและองค์การ
นักศึกษาทุกสินปีการศึกษา

มีการกํา หนดให้ผู้ที เข้า ร่ว มกิจ กรรมนัก ศึกษา ได้แ ก่ คณาจารย์แ ละ
คณะ กรรมการชมรมนักศึกษาจัดส่ง รายงานผลการร่ว มกิจ กรรม เช่น แบบ
เสนอรายงานการไปเข้า ร่วมกิจ กรรม และแบบลงทะเบียนเข้าร่ว มกิจ กรรม
นักศึกษา จัดส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพือรับทราบและรวบรวม

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื อง

มีการประเมินผล และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมนักศึกษา
พิจารณาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษามีความพึง
พอใจมากยิงขึน

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (5) คู่มือการฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (6) บัญชีรายชื อนักศึกษา
วิชาทหาร
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (7) คู่มือกีฬา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (8) โครงการค่ายอาสา
พัฒนา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (9) โครงการ
ทัศนศึกษาเยียมชมมหาวิทยาลัย
มสธ. / สบศ. 3.2-2 (10) ภาพถ่ายกิจกรรม
มสธ. / สบศ. 3.2-3 (1) แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา มสธ.
มสธ./สบศ. 3.2-3 (2) รายงานสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการค่ายอาสาพัฒนา มสธ.
มสธ. / สบศ. 3.2-3 (3) รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
มสธ. / สบศ. 3.2-4 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการกิจการนักศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี ที 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจ ัยและ 1. มีการจัดทําแผนหลักการวิจ ัยซึงกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด (เชิง
งานสร้างสรรค์เพือให้บรรลุเป้าหมาย
ปริมาณ และคุณภาพ) แหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนการวิจ ัย รวมทัง
ตามแผนของสถาบันและสอดคล้อง
ผู้รับผิดชอบ
กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2552 เพือกําหนดงบประมาณสนับสนุนการ
วิจ ัย
3. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนหลักการวิจ ัยและนําเสนอ
คณะกรรมการวิจ ัยพิจารณา
4. มีคณะกรรมการวิจัยกําหนดนโยบายการวิจ ัยของมหาวิทยาลัยและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการวิจ ัยและการเผยแพร่และการทํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและ
1. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของโครงการวิจัยซึงได้นํามาเป็น
สารสนเทศทีเกียวข้องกับการบริหาร
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจ ัย
งานวิจ ัย และงานสร้างสรรค์ทีใช้
ข้อมูลการรายงานในคณะกรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ได้จริง
2. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลการวิจ ัยทางด้านการศึกษาทางไกลให้เป็นปัจจุบัน
3. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับฐานข้อมูลเพือให้เชื อมโยงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (โดยกําหนดเป็น KPI การปฏิบัติงานของสถาบันวิจ ัยและพัฒนา
และกําหนดผู้รับผิดชอบ)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1) เอกสารแผนหลักการ
วิจ ัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
ฉบับที 5 (พ.ศ.2552-2556)
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) เอกสารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552
มสธ. / สวพ. 4.1-1 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจ ัย
มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1) คู่มือการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจ ัย
มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2) ฐานข้อมูลบทคัดย่อ
งานวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ
เพือ สนับสนุนงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยประจําปี 2552
- งบประมาณเงินรายได้ (การศึกษาทางไกล) จํานวน 5,138,000 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ (วิจ ัยสถาบัน) จํานวน 8,193,800 บาท
2. ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจ ัยตามยุทธศาสตร์วจิ ัยด้านวิชาการและการพัฒนา
ประเทศเพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั งสินเป็น จํานวน
14,122,500 บาท
- กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี จํานวน 3,600,000 บาท
- งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 7,522,500 บาท
- งบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจ ัย)
จํานวน 3,000,000 บาท
3. มีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจ ัยและพัฒนามสธ.
4. มีการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินการวิจ ัย
สถาบันเพือพัฒนางานประจําสู่งานวิจ ัย
1. สถาบัน ฯ มีร ะบบและกลไกพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลด้า นการวิจ ัย โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจ ัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยปีละ 5 หลักสูต ร
โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน ดังนี
ขันตอนที 1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม
1.1 จัดทําแบบสํารวจความต้องการฝึกอบรมความรู้ด ้านการวิจ ัยของบุคลากร
มหาวิท ยาลัย เพือเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูต รให้ต รงกับ ความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.2 จัดทําหลักสูตร โครงการ งบประมาณ และตารางฝึกอบรม

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) เอกสารรายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) ประกาศการให้
ทุนอุด หนุนการวิจ ัยวิชาการ (กองทุน
รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) การวิจ ัย
งบประมาณแผ่นดิน (งบปกติ และบริการ
วิชาการแก่สังคม)
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ผ ่านเว็บไซต์
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4) ข้อบังคับฉบับร่าง
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1) ขันตอนการ
ดําเนินงานฝึกอบรม
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (2) แผนการจัดฝึกอบรม
ปี 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (3) โครงการฝึกอบรม
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (4) สรุปผลการจัด
ฝึกอบรม
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1.3 ประสานงานกับ ผู้ท รงคุณ วุฒิเ พื อเรียนเชิญเป็นวิท ยากรและขออนุมัติ
ต้นสังกัด
1.4 ขออนุม ัติการจัดฝึกอบรม
1.5 จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
1.6 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสัมพันธ์ และเสียง
ตามสายภายในมหาวิทยาลัย
1.7 ประสานงานกับ หน่ว ยงานต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สํา นักเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักพิมพ์ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
1.8 รวบรวมรายชือและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและ
แจ้งผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
1.9 จัด ทํา ประกาศ/คําสั งแต่ง ตั งวิท ยากร และคํา สั งให้บุคลากรเข้า รับ การ
ฝึกอบรม
1.10 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึ กอบรม
1.11 ประสานงานกับ ศูนย์สมั มนาและฝึกอบรมจัด เตรียมสถานที และการ
จัดบริการอาหารและเครื องดืมระหว่างการฝึกอบรม
1.12 ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีการศึกษาในการบันทึก Video Webcast
เพือเผยแพร่การฝึกอบรมทาง http://eservice.stou.ac.th
1.13 นัดหมายวัน เวลา และสถานทีฝึกอบรมกับวิทยากร
ขันตอนที 2 การดําเนินงานระหว่างการฝึกอบรม
2.1 ให้การต้อ นรับ และอํา นวยความสะดวกแก่วิท ยากร และผู้เ ข้า รับ การ
ฝึกอบรม
2.2 ดูแลความเรียบร้อยของสถานที วัสดุอุปกรณ์และบริการอาหารและ
เครื องดืมระหว่างการฝึก อบรม

รายการเอกสารอ้างอิง
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ขันตอนที 3 การดําเนินงานหลังการฝึกอบรม
3.1 จัดทําสรุปผลการฝึกอบรม
3.2 ตรวจสอบใบสํา คัญ รับ เงิน และหลักฐานต่า งๆ ให้ค รบถ้ว นก่อ นส่ง
หลักฐานเพือชดใช้สัญญายืมเงินให้กองคลัง
3.3 แจ้งผลการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.4 บัน ทึกข้อมูลการฝึกอบรมในฐานข้อมูลการบริห ารงานฝึกอบรม และ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพือการจัดการคุณภาพ (STOU QMIS)
สําหรับในปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดฝึกอบรมเพื อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ด้านการวิจัย 5 หลักสูตร ดังนี
1) หลักสูตรการเขียนบทความวิจ ัยเพือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เมือวันที 2526 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 2605 ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 32 คน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.9
2) หลัก สูต รการพัฒ นางานประจํา สู่ง านวิจ ั ยสถาบัน เมื อวัน ที 12-13
กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมสามศร มีผ้เู ข้ารับ การฝึกอบรม 58 คน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 97.1
3) หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจ ัยเชิงปริม าณ เมือวันที 25-26 มีนาคม
2552 ณ ห้องประชุม 331 มีผ้เู ข้ารับการฝึกอบรม 26 คน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 83
4) หลักสูตรเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เมือวันที 24-26 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม 1607 ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 54 คน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 95.0
5) หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สําหรับการวิจ ัยทางสังคมศาสตร์ เมือ
วันที 19-21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28
คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100.0
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โดยเฉลียผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก ร้อยละ 91.7
นอกจากนีสถาบันวิจ ัยและพัฒนายังได้ร่วมกับสํานักการศึกษาต่อเนืองจัดฝึกอบรม
เพือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจ ัยสําหรับบุคคลทัวไป จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี
1) หลักสูต รเทคนิคการออกแบบการวิจ ัย รุ่นที 5 เมื อวันที 9-11 มิถุนายน
2552 ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 19 คน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 93.8
2) หลักสูตรกลยุท ธ์การพัฒนานักวิจ ัย รุ่นที 4 เมื อวันที 14-18 กันยายน 2552
ณ ห้อง 331 อาคารสัม มนา 2 ผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรม 30 คน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.8
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (5) โครงการจัดตังคลินิก
2. มีการจัดตังคลินิกงานวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
วิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (6) สรุปผลการ
3. มีการจัดทําสรุปผลการให้บริการคลินิกวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
ให้บริการคลินิกวิจัยด้านการวิจ ัยการศึกษา
ทางไกล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (7) การประชา สัมพันธ์
4. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกลหลากหลาย การให้บริการคลินิกด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (8) สรุปผลการจัด
ช่องทาง
สัมมนาด้านการศึกษาทางไกล
5. มีการจัดสัม มนาด้านการศึกษาทางไกลเพือให้บุคลกรมีความรู้และความเข้าใจ
เกี ยวกับ แนวทางการสร้า งความร่วมมือกา รวิจัย ด้า นการศึกษาทางไกลกับ
ต่างประเทศและการนําเสนอผลงานวิจ ัยทางด้านการศึกษาทางไกล
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6. กระตุ้นให้มีการจัดทําวิจ ัยสถาบันตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยจัด
ประชุมผู้เกียวข้องเพือร่วมกันกําหนดขอบเขตของโครงการวิจ ัย

7. มีการดําเนินการวิจ ัยสถาบัน เรื อง การเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดชันนําในต่างประเทศ
8. จัดประชุมผู้ทเข้
ี าอบรมโครงการวิจัยสถาบันและผูที้ สนใจเพือร่วมจัดทํา
โครงการวิจ ัยสถาบันตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (9) หนังสือเชิญประชุม
วิจ ัย เพือร่วมกันกําหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวิจ ัยแนวทางการดําเนินงานในการยก
ฐานะของมหาวิทยาลัยให้เทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยเปิดชันนําในต่างประเทศที ใช้
ระบบการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (10) ประกาศ มสธ. เรื อง
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจําปี
งบประมาณเงินรายได้ 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (11) รายงานการประชุม
เพือร่วมจัดทําโครงการวิจ ัยสถาบันตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
มสธ. / สวพ. 4.1-4 (12) รายชื อผู้สมัคร
เพือร่วมจัดทําโครงการวิจ ัยสถาบัน
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5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยก 1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้จ ัดให้มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจ
ย่องนักวิจ ัยทีมีผลงานวิจัยและงาน
และยกย่องนักวิจ ัยทีมีผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการดําเนินงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น
ดังนี
ขันตอนที 1 ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลผลงานวิจัยโดยเชิญชวนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลงานวิจ ัยเสนอพิจารณาขอรับรางวัล
ขันตอนที 2 รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผลงานวิจัย
ขันตอนที 3 แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจ ัย
ขันตอนที 4 ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจ ัย
สําหรับในปี 2552 คณะกรรมการวิจ ัยในการประชุมครังที 4/2552 เมือวันที
21 กันยายน 2552 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลผลงานดี และชมเชยแก่
ผลงานวิจ ัย 3 เรื อง ดังนี
รางวัลผลงานวิจยั ดี 1 เรื อง ได้แก่ การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สออิ
ื เล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล โดย รศ.ดร.
อลิสา วานิชดี และคณะ
รางวัลผลงานวิจยั ชมเชย 2 เรื อง ได้แก่
1. การพัฒ นาและทดสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน โดย รศ. ดร.สัจจา
บรรจงศิริ และคณะ
2. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี เพือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดย รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ และคณะ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) บันทึกเวียนการเสนอ
ผลงานวิจ ัยเพือขอรับรางวัล
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (2) แต่งตัง
คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัล
ผลงานวิจ ัย
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3) ผลการพิจารณาการ
ให้รางวัลผลงานวิจ ัย
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยก 2. มีการส่งเสริมความร่วมมือการวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกลกับสถาบันการศึกษา
ย่องนักวิจ ัย ที มีผ ลงานวิจัย และงาน
ต่างประเทศ ดังนี
สร้างสรรค์ดีเด่น (ต่อ)
2.1 มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์
2.2 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย Open University Malaysia
3. มีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือด้านการวิจ ัยการศึกษา
ทางไกลตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจ ัยและพัฒนา
4. มีก ารจัด ทํา แนวทางการขอรับ ทุน สนับ สนุน การวิ จัย ร่ว มกับ สถาบัน ใน
ต่างประเทศ
5. มีการประชาสัม พัน ธ์ก ารขอรับ ทุน สนับ สนุน การวิจ ัยร่ว มกับ สถาบัน ใน
ต่างประเทศ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (4) บันทึกการเจรจา
พือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
Massey ประเทศนิวซีแลนด์
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5) สัญญาลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
Massey ประเทศนิวซีแลนด์กับหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6) สัญญาลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเปิด
แห่งมาเลเซียกับหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7) แผนยุทธศาสตร์
ประจําปี 2552
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (8) แนวทางการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจ ัยร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (9) เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกทัง ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึงก็
ได้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. การจัดตั งศู นย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยในสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจ ัยไป
ใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการ
เชื อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั งในและต่างประเทศ โดยมี
สถาบันวิจ ัยและพัฒนาทําหน้าทีเป็นหน่วยงานประสานงานการดําเนินการจัดตั ง
ศูนย์วจิ ัยเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ทีส่งเสริมให้เกิดการ
จัดตังศูนย์วจิ ัยเฉพาะทาง ตามความสนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยประกาศจัดตังศูนย์วจิ ัยเฉพาะทางเพิมเติม 1
ศูนย์ คือ ศูนย์พ ัฒนาเกษตรอินทรีย์ สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์
2. จดทะเบียนบริษัทที ปรึกษาไทย สถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้ด ํา เนินการขอจด
ทะเบียนเป็นบริษัทที ปรึ กษาการวิจ ัยกับ ศูนย์ข้อมูลที ปรึกษาไทย สํา นักงาน
บริหารหนี สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในชื อ มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมา - ธิ
ราช (สถาบันวิจัยและพัฒนา ) ได้รับ อนุม ัติเป็นบริษัท ที ปรึกษาประเภท A
หมายเลขทะเบียน 2163 เมือวันที 15 กันยายน 2549 และได้รับการต่ออายุ อีก
2 ปี เมื อวัน ที 18 กันยายน 2551 การจัด ตั งบริษ ัท ที ปรึกษาไทยเป็นการ
ดํา เนินงานเชิงรุก เพือประชาสัม พันธ์ข้อมูลเกี ยวกับประสบการณ์ และ/หรือ
ความชํานาญของมหาวิทยาลัยทีให้บริการแก่แหล่งทุนภายนอก และเพืออํานวย
ความสะดวกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุ นสนับ สนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกได้จากทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาดําเนินการเพิมเติมข้อมูลโครงการวิจ ัย ในบริษ ัททีปรึกษาไทย จํานวน 20
โครงการ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) คําสังจัดตังศูนย์
พัฒนาเกษตรอินทรีย์

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) หนังสือจากสํานัก
บริหารหนี สาธารณะ กระทรวงการคลังที
กค 0907/2420 ลงวันที 8 ตุลาคม 2551
มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3)
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์ทงในวงการวิ
ั
ชาการและ
การนําไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. สถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้เผยแพร่ผลงานวิจ ัยทีผ่านการพิจารณารับรองรายงาน
การวิจ ัยจากคณะกรรมการวิจัย ผ่า นช่อ งทางการเผยแพร่ผ ลงานวิจ ัย ที
มหาวิท ยาลัยดําเนินการอยู่ ประกอบด้วย การเผยแพร่ในลักษณะจัดพิม พ์เป็น
รูปเล่ม การเผยแพร่ท างอินเทอร์เ น็ต การนําเสนอในการประชุมทางวิ ช าการ
การสนับสนุนให้บุคลากรร่วมนําเสนอผลงานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอก การ
เผยแพร่ในวารสารที มีผ้ปู ระเมินอิสระ (peer review) ของสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่า ง ๆ การเผยแพร่ทางวิท ยุโทรทัศน์ และวิท ยุกระจายเสียง การ
เผยแพร่ท างหนัง สือพิม พ์ และการจัด ทําฐานข้อมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนียังมีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีระบบการดําเนินงานตามเอกสารอ้างอิง

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1) ระบบและ
กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจ ัย
และงานสร้างสรรค์
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเกียวกับการวิจ ัย (ฉบับที 2)
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรือง หลักเกณฑ์การให้เงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจ ัย
พ.ศ.2552
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4) รายชื องานวิจัย
ทีเผยแพร่ในปี 2552
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจ ัย ด้า นการศึก ษาทางไกลที ผ่า นการพิจารณารับ รอง มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5) ฐานข้อมูล
รายงานการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัย
งานวิจ ัยของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล
บทคัดย่องานวิจ ัยด้านการศึกษา
ทางไกลภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
นักวิจ ัยของมหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีร ะบบและกลไกสนับ สนุน การ 3. มีการนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล
เ ผ ย แพ ร่ผ ล ง า น วิจ ัย แ ละ ง า น
สร้างสรรค์ทงในวงการวิ
ั
ชาการและ 4. มีการจัดทําฐานข้อมูลการวิจ ัยด้านการศึกษาทางไกล
การนําไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจ ัย
และงานสร้างสรรค์ทีเชือถือได้และ
รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) สรุปผลการจัด
สัมมนาด้านการศึกษาทางไกล
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการวิจ ัยด้าน
การศึกษาทางไกล
1. ดําเนินการคัด สรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จ ากการวิจัยที มีผลกระทบ มสธ. / สวพ.4.2-2 (1) บันทึกเชิญ
และ/หรื อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทังในด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื อวิทยุโทรทัศน์
สุขภาพอนามัย ตลอดจนวิถีการดํารงชีวติ ไปทําการเผยแพร่ผ่านสื อมวลชน ซึ ง ในรายการ “เวลา มสธ.”
ประกอบด้วยสื อโทรทัศน์ (ช่อง 11 และ UBC TV8) สื อวิทยุกระจายเสียง และ
หนังสือพิม พ์ (มติช น และคม ชัด ลึก ) ซึ งแต่ละสื อที นํา เสนอ มีระบบการ
ดําเนินงาน ดังนี
1. สื อวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
1.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นที เป็นสาระสําคัญจากงานวิจัย
1.2 จัดทําประเด็นคําถาม และเชิญนักวิจัยหัวหน้าโครงการมาเป็นผู้ให้
คําตอบ และบอกเล่าข้อค้นพบสําคัญจากการวิจัยใช้เวลาประมาณ
15 นาที
2. สื อหนังสือพิมพ์
2.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระสําคัญจากผลงานวิจัย
2.2 จัดทําสรุปและนําเสนอในลักษณะข้อค้นพบทีโดดเด่น
สําหรับปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้ด ําเนิน การเผยแพร่
ความรู้จากผลงานวิจ ัยของมหาวิทยาลัยให้ท ันต่อการใช้ป ระโยชน์ผา่ นทางสื อ
รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยช่วง “คุยกับนักวิจ ัย” จํานวน 5 ครัง
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
1. มีการดําเนินการสร้างเครือข่า ยเผยแพร่ผลงานวิจ ัยไปยังผู้เกี ยวข้องทังภายใน
ผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง
และภายนอก ดังนี
ผู้เกียวข้องทังภายในและภายนอก
1.1 ในกรณีที จัดพิมพ์เป็นรูป เล่ม หากผลงานเป็นเรื องทีเกียวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะก็จ ะดํา เนิน การเผยแพร่ไ ปยัง หน่ว ยงาน และผู้เ กี ยวข้อ งภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านัน แต่ถ้าเป็นเรื องที เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือผู้เ กี ยวข้อง
ภายนอก จะดําเนินการจัดส่งตัวเล่มรายงานทีจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูร ณ์หรือฉบับ
ย่อแล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ต ามสถาบันวิจ ัยฯ ได้จ ัดส่งรายงานวิจ ัยฉบับสมบูรณ์ที ผู้วจิ ัย
ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินและจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
ให้แก่เ ครือข่า ยวิจ ัยภายนอกเป็น ประจํา ได้แก่ ศูน ย์ข้อสนเทศการวิจัย (วช)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดรัฐสภา
1.2 สนับสนุนให้นักวิจ ัยของมหาวิทยาลัยได้จ ัดทําบทความวิจ ัย/วิชาการเพือ
ตีพิม พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิช าการที มี peer review หรือนําเสนอในการ
ประชุม ทางวิช าการระดับ ช าติห รือ นานาชาติที หน่ว ยงานภายนอกหรือ
สถาบัน อุด มศึกษาต่างๆ จัด ขึ น (ดัง รายชื อการประชุม /สัม มนาทางวิช าการ
ระดับชาติ /นานาชาติ และรายชือวารสารทางวิชาการ/วิจ ัย ) และประชาสัมพันธ์ใน
ข่าววิจ ัยรายเดือน
1.3 นําผลงานวิจ ัยทีแล้วเสร็จเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ ภายหลัง
จากทีคณะกรรมการวิจัยมีมติรับรองรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) รายชื อ
ผลงานวิจ ัยทีเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) รายชื อการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ และรายชือวารสารทาง
วิชาการ/วิจ ัย
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (3) ข่าววิจ ัย
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (4) สรุปผลการจัด
ประชุมทางวิชาการ
มสธ. / สวพ. 4.2-3 (5) สรุปผลการจัด
นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจ ัย
แห่งชาติ ประจําปี 2552
มสธ. / สวพ.4.2-3 (6) วารสาร AJODL
VOL.1 No 2009
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีก า รส ร้า ง เ ค รือ ข่า ยเ ผย แพ ร่
1.4 จัดการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจ ัย ประจําปี 2552 เรื อง
ผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง “การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจ ัยและวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552”
ผู้เ กี ยวข้องทังภายในและภายนอก ในวันที 1-2 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. โดยมี
มหาวิทยาลัย (ต่อ)
ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม จากหน่ว ยงานต่า ง ๆ ทั งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ องค์กร
ประชาชน จํานวน 50 คน รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการจัดประชุมทาง
วิชาการฯ ทีแนบ
1.5 สนับ สนุน ให้นัก วิจัย ของมหาวิท ยาลัย ได้เ ผยแพร่ผ ลงานวิจ ัย ภาค
นิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจ ัยแห่งชาติ ประจําปี 2552” ซึงจัดโดย วช.
เมื อวัน ที 26-30 สิ ง หาคม 2552 ณ ศูนย์ป ระชุม บางกอกคอนเวนชั นเซ็น เตอร์
เซ็นทรัลเวิล์ด ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุป ผลการจัด
นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจ ัยแห่งชาติ
2. มีการสร้า งเครือข่า ยความร่ว มมือกับ มหาวิท ยาลัยเปิด ประเทศมาเลเซียและ
ฟิลิป ปิน ส์เพื อสนับ สนุนให้นัก วิจัยของมหาวิท ยาลัยจัด ทํา บทความวิจ ัยด้าน
การศึกษาทางไกล (ภาษาอังกฤษ) เพือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ASEAN Journal of open distance Learning (AJODL)

รายการเอกสารอ้างอิง
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4. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์การภายนอกสถาบันเพือการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สถาบันวิจัยและพัฒ นาเป็นหน่ว ยงานกลางที ทํา หน้าที ประสานงานระหว่า ง
แหล่ง ทุน ภายนอก นัก วิจ ัย และมหาวิท ยาลัย เพื ออํา นวยความสะดวกแก่
โครงการวิจ ัยทีได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ดังนี
1. ขันตอนก่อ นยื นข้อเสนอโครงการวิจ ัย สถาบัน ฯ รับ เรื องการขอส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยจากหัวหน้าโครงการ ดําเนินการประสานงานกับแหล่ง ทุน
จัดทําหนังสือรายละเอียดขอยืนข้อเสนอโครงการ และจัดส่งข้อเสนอให้แหล่งทุน
2. ขันตอนระหว่างดําเนินโครงการวิจัย สถาบันฯ ประสานการเบิกจ่ายเงิน
กับแหล่างทุน กรณีที แหล่งทุ นใช้วธิ ีจ่ายเป็นเช็ค สถาบันฯ จะส่งเจ้าหน้าที ออกไป
รับ เช็ค ทํา บันทึกขออนุม ัติจัด สรรเงินโครงการวิจ ัยไปยังกองคลัง และแจ้ง ให้
นักวิจ ัยทราบเมื อกองคลัง สั งจ่า ยเช็คให้กับ หัว หน้า โครงการ กรณีที หัว หน้า
โครงการวิจ ัยประสงค์จะยืม เงินทดรองจ่าย ทางสถาบันฯ จะประสานงานการยืม
เงินกับกองคลังให้แก่หัวหน้าโครงการ นอกจากนี สถาบันยังทําหน้า ทีประสานงาน
อํานวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยและแหล่งทุนตามการร้องขออีกด้วย
3. ขันตอนหลังจากโครงการวิจ ัยเสร็จสิ น สถาบันฯ ดําเนินการเบิกเงินค่า
ประกันผลงานให้แก่หัวหน้าโครงการ จัดทําสรุปงบประมาณทีได้รับ หลังจากนันจะ
ประสานงานกับแหล่งทุนเรืองการนําผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) Flowchart การ
ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (2) หนังสือ
สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที นร
0108/2077 ลงวันที 30 มิถุนายน 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (3) หนังสือสํานัก
พัฒนาการคุมประพฤติ ที ยธ 0317/1715
ลงวันที 27 กรกฎาคม 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (4) หนังสือ
สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว ที กก
0402/6095 ลงวันที 5 สิงหาคม 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (5) หนังสือ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ ยโอกาส และผู้สูงอายุ
ที พม 0504/1297 ลงวันที
3 สิงหาคม 2552
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีร ะบบและกลไกการสนับ สนุน
ด้ว ยระบบและกลไกของสถาบันฯ จึง ทําให้สามารถผลิต ผลงานวิจ ัยที ถูก
ความร่ว มมือ ระหว่า งนัก วิจ ัย กับ นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในปีงบประมาณ 2552 ได้แก่
องค์การภายนอกสถาบันเพื อการนํา 1. โครงการจัดทําข้อเสนอแนะเกียวกับ ระบบสารสนเทศในส่วนที เกียวกับ การ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
บริห ารจัด การข้อมูลมาตรฐานความโปร่งใสตามตัว ชี วัด ที กํา หนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการจัดทําแผนติดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู้ เพือนําไปจัดทํา
เป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติ
ด้วยกระบวนการละคร
3. โครงการจัด ทํา แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลการประชุมชีแจงเพือเผยแพร่มาตรฐานการท่องเที ยวไทย
4. โครงการวิจ ัยประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ เรื อง
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ
และข้ามชาติ พ.ศ. 2546
5. โครงการสร้างเสริมพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรียน
โครงการคุ้มครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพือคุ้มครองสิทธิ สตรีใน
ชุมชน
6. โครงการวิจ ัยประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ เรื อง
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ
และข้ามชาติ พ.ศ. 2546
7. โครงการสร้างเสริมพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอ้วนในโรงเรียน
8. โครงการคุ้มครองสิทธิสตรี กิจกรรมการพัฒนาระบบเพือคุ้มครองสิทธิสตรี ใน
ชุมชน

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (6) หนังสือมูลนิธิ
พัฒนาไท ที มพท. 52/100 ลงวันที 25
มิถุนายน 2552
มสธ. / สวพ. 4.2-4 (7) หนังสือ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที พม 0403/2508 ลงวันที
21 กรกฎาคม 2552
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5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซือขายทรัพย์สินทางปัญญา
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจ ัย หรือสิ งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมให้แก่นักวิจ ัยเจ้าของ
ผลงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

-

-

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัว บ่ง ชี ที 4.3 เงิน สนับ สนุนงานวิจัย แล ะงานสร้า งสรรค์จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ต่อ จํา นวนอาจารย์ป ระจํา และบุค ลากรวิจัย
สมศ. 2.2, 2.3)
วิธีคํานวณ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจ ัยเฉพาะทีปฏิบัติงานจริง
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ปีการศึกษา 2552 มีงบประมาณสนับสนุนเพือการทําวิจ ัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในมหาวิทยาลัยเป็นเงิน 89,514.29 บาท และ
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงิน 2,400,000 บาท
รวมทังสิ น เป็นเงิน 2,489,514.29 บาท
คิดเป็นจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีได้รับจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่ากับ207,459.52 บาท ต่ออาจารย์ประจําทีปฏิบ ัติงานจริง
จํานวน 12 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ทลาศึ
ี กษาต่อ)

(สกอ. 4.3 และ
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ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

ภายในสถาบัน
จํานวนผู้รับทุน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

ภายนอกสถาบัน
จํานวนผู้รับทุน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

จํานวนอาจารย์ประจํา
2
89,514.29
3
12 คน *
ร้อยละต่ออาจารย์
16.67
7,459.52
25.00
ประจําทีได้รับทุน
* นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมที ลาศึกษาต่อ

รวมเงินสนับสนุน
ภายในและภายนอกถาบัน
(บาท)

2,400,000

2,489,514.29

200,000

เฉลียต่ออาจารย์ประจํา
207,459.52 บาท : คน

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระหว่าง
1 - 16,999 บาท

2 คะแนน
ระหว่าง
17,000 - 24,999 บาท

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
25,000 บาท

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

25,000 บาท
207,459.52 บาท

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหม าย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 4.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ฯ
ทีมา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี ที 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ตีพิมพ์ เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจ ัย งานสร้างสรรค์ และการนําไปใช้ประโยชน์
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที เป็น นักวิจ ัย (เฉพาะทีปฏิบัติงานจริง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2
12

X 100 = ร้อยละ 16.67

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2552
จํานวนการเผยแพร่ /
นําไปใช้ประโยชน์

ระดับ
ระดับชาติ นานาชาติ
(เรื อง)
(เรือง)

รวม
(เรื อง)

จํานวน
รวมทังสิ น อาจารย์ประจํา
(เรื อง)
และนักวิจัย*
(คน)

ตีพิมพ์เผยแพร่
1
1
2
นําไปใช้ประโยชน์
1
1
* นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมที ลาศึกษาต่อ

12

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย
16.67
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
ระหว่างร้อยละ
1 - 19

2 คะแนน
ระหว่างร้อยละ
20 - 29

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 30
ร้อยละ 16.67

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตั วบ่งชี

X

1

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 4.4(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทตีี พิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ทงในระดั
ั
บชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทีมา : สถาบันวิจ ัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี ที 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที ได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัย (สมศ
2.4, 2.5)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจ ัยทีได้รับทุนทําวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันปีการศึกษานั น
(ไม่นับซําแม้ว่าอาจารย์ประจําหรือบุคลากรวิจัยจะได้ทุนวิจัยหลายครังในปีนั นๆ)
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจ ัยในปีนั น (เฉพาะทีปฏิบัติงานจริง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 45

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5
12

X 100 = ร้อยละ 41.67

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
หน่วย : คน
ปีการศึกษา 2552
จํานวนอาจารย์ประจํา
ภายใน
ภายนอก
รวม
และบุคลากรวิจัยที
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทังสิ น
ได้รับทุนทําวิจัย
2
2
3
5
* นับจํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมที ลาศึกษาต่อ

จํานวน
ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจํา* อาจารย์ประจํา
12

41.67
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 -29

ร้อยละ 30 - 44

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 45

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 45
ร้อยละ 41.67

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

2

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 4.4.1(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยทีได้รับทุนทําวิจ ัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่ออาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัย
ทีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี ที 4.4.2 ร้อยละของอาจาร์ประจําที เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทังในประเทศและต่างประเทศ (สมศ 5.9)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําทีเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทังในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั น
(ไม่นับซําถึงแม้วา่ อาจารย์ผู้นนจะเข้
ั
าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั ง)
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําในปีงบประมาณนัน (เฉพาะทีปฏิบัติงานจริง)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
8
12

X 100 = ร้อยละ 66.67

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงาน
หน่วย : คน
ปีการศึกษา 2552
จํานวนทีเข้าร่วมประชุม / ระดับชาติ ระดับ
รวม
รวม
นําเสนอผลงานวิชาการ
นานาชาติ
ทังสิ น
เข้าร่วมประชุมวิชาการ*
8
6
2
8
นําเสนอผลงานวิชาการ*
* ไม่นับซํ าถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้นั นจะเข้าร่วมประชุมหรือนําเสนอผลงานหลายครั ง
** นับจํานวนอาจารย์ประจําที ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมที ลาศึกษาต่อ

จํานวน
อาจารย์ประจํา**

ร้อ ยละต่อ
อาจารย์ประจํา

12

66.67
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 -34

ร้อยละ 35 -49

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 50
ร้อยละ 66.67

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหม าย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 4.4.2(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 4.4.2 ร้อยละของอาจาร์ประจําทีเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทังในประเทศและต่างประเทศ
ทีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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องค์ประกอบที 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัด ทํานโยบาย แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยให้มีการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปีพ .ศ. 2552-2556 ซึ งถือเป็น
และแผนดํา เนิน งา นของการ ยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางในการกํา หนดนโยบายและมาตรการประจําปี โดย
บริการวิชาการแก่สงั คม
เชื อมโยงยุท ธศาสตร์การพัฒ นามหาวิท ยาลัย จากแผนพัฒ นา มสธ. ระยะ 5 ปี
สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ. 2552 – 2555 และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบ ัติใน
แผนปฏิบ ัติราชการประจําปีโดยผ่านโครงการยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามภารกิจ
พืนฐานที สอดคล้องกันระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เชิง ยุทธศาสตร์ในการ
ตอบสนองผลผลิตผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
แก่สงั คม การวิจ ัยเพือสร้างองค์ความรู้ การทํานุบ ํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการ
รูปแบบพิเศษ รวมทังภารกิจการสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย ในดําเนินการงาน
จัด ทําแผนงานและงบประมาณตามโครงสร้างแผนงานของระบบงบประมาณ ทัง 6
แผน ดังนี (ก) แผนงานจัดการศึกษา (ข) แผนงานบริการวิช าการแก่สงั คม (ค) แผน
งานวิจ ัย (ง) แผนงานทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม (จ) แผนงานบริการรูปแบบพิเศษ (ส)
แผนงานพัฒนาองค์กร

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-1 (1) แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552)
ฉบับนโยบาย เป้าหมายและการถ่าย
ทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 –
2556) สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี
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เกณฑ์มาตรฐาน

2. มีคณะกรรมการ คณะทํา งาน หรือ
หน่ว ยงานดํา เนิน การให้บ ริก าร
วิชาการแก่สงั คมตามแผนทีกําหนด

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ภารกิจด้านการบริการวิช าการแก่สงั คม ปรากฏอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒ นาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สงั คม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
และการศึกษาต่อเนื องตลอดชีวติ โดยมีเป้าประสงค์ ข้อที 1 เพือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืน และ ข้อที 2 เพือบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้
มสธ. มีคณะทํางานเพือพิจารณาโครงการและติดตามผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คม (เงินแผ่นดิน) ทําหน้าทีพิจารณากําหนดแผนแม่บทในการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาแก่สงั คม และจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่างๆ
การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส
คณะทํางานฯ ได้พิจารณาอนุม ัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบเงิน
อุดหนุน ลงสู่โครงการ/ชุดโครงการ มีทงโครงการไม่
ั
อิงรูปแบบวิจัยโดยให้บ ริการ
วิชาการแก่สงั คม ชุมชนและประชาชนในลักษณะการจัดฝึกอบรม ประชุม /สัมมนา
ทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เป็น
ต้น และ โครงการอิงรูป แบบวิจ ัยแล้วนําผลที ได้ขยายลงสู่การบริการสังคม ชุม ชน
และประชาชน โดยกําหนดแผนแม่บทของการให้บริการออกเป็น 10 แผนงาน
ได้แก่
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจ ัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่)

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

มสธ. / กผ. 5.1-2 (1) คําสัง มสธ. ที
2771/2551 เรื อง แต่งตังคณะทํางานเพือ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
(เงินแผ่นดิน) ลงวันที 8 กันยายน 2551
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2. มีคณะกรรมการ คณะทํา งาน หรือ
หน่ว ยงานดํา เนิน การให้บ ริก าร
วิชาการแก่สงั คมตามแผนทีกําหนด
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. แผนงานการนํา ข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิช าการแก่สงั คม
(โครงการเดิม )
5. แผนงานบริ การวิชาการแก่สังคมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื อการบริการวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศึกษา มสธ. เพือบริการวิชาการแก่สงั คม
มหาวิท ยาลัยมีการกําหนดประกาศมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื อง
3. มีการกํา หนดหลักเกณฑ์และหรือ
ระเบียบในการให้บริการวิช าการแก่ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม (ไม่อิงรูปแบบวิจ ัย)
ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2552 ตามมติ ครม. หนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วย
สังคม
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0409.6/ว 95 ลงวันที 2 ตุลาคม 2549)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทํางานฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประกอบด้วย
ก. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
ข. การจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ค. การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ง. การติดตามผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
จ. การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ฉ. ปฏิทินการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ช. แบบฟอร์มต่างๆ ทีเกียวข้อง
ซ. เอกสารข้อมูลประกอบอืนๆ

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. / กผ.5.1-3 (1) หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2552
มสธ. / กผ.5.1-3 (2) รายงานการประชุม
ครังที 1/2552 เมือวันที 29 ตุลาคม 2551
มสธ. / กผ.5.1-3 (3) สรุปผลการประชุม
แนวทางการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ
2552 (เงินแผ่นดิน) เมือวันที 10
พฤศจิกายน 2551
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
การให้บ ริการวิช าการแก่สงั คม ของมหาวิท ยาลัย มีรูป แบบและวิธีการ
แผนที กําหนด
ประเมินผลดังนี
1. เมืออนุมตั ิและทําสัญญาโครงการโดยมีแผนงวดงานและแผนการใช้จา่ ยและ
กําหนดเป็น KPI ในคํารับรองการปฏิบ ัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
2. การเบิกจ่ายตามแผนโดยการเบิกแต่ละงวดจะต้องรายงานผลการติด ตามการ
ใช้จา่ ยเงินตามแบบ ผด.ผส.4 ก่อนการขออนุม ัติการเบิกจ่ายในงวดถัดไป
3. มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในรอบ
6 ,9 ,12 เดือน ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที กํากับดูแล
4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิชาการ
บริการแก่สงั คม ต่อประธานคณะทํางาน
5. มีคณะกรรมการเร่งรัด ติด ตาม การเบิกจ่ายงบประม าณแผ่นดิน ที มีการ
เบิกจ่ายของโครงการวิชาการบริการแก่สงั คม
6. มีการประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน จากการ
ใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน (PART)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ.5.1-4 (1) แบบรายงานผลการ
การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ ผด.บส.3)
มสธ. / กผ.5.1-4 (2) รายงานการติดตาม
ผลการการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 รอบ 6 เดือน
มสธ. / กผ. 5.1-4 (3) รายงานการ
ติดตามผลการการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดื อน
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการวิชาการแก่สงั คม

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
คณะทํางานฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนิน มสธ. / กผ. 5.1-5 (1) อ้างถึงเอกสาร
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในแต่ละครั งมา มสธ. 5.1-4(2) และ 5.1-4(3)
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงั คม ดังเช่น
มสธ. / กผ. 5.1-5 (2) รายงานการประชุม
คณะทํางานฯ ครังที 6/ 2552 วันที 16
1. ศึกษา วิเ คราะห์และรวบรวม ระเบียบ มติ ขันตอนการบริห ารและการเบิก กุมภาพันธ์ 2552
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที ต้องมีการเชื อมโยงกับหน่วยงาน มสธ. / กผ. 5.1-5 (3) รายการการประชุม
เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผนงาน และหน่วยงานที รับผิดชอบโครงการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครังที
2. ปรับปรุงรูปแบบบันทึกการจัดซื อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
8/2552 เมือวันที 7 พฤษภาคม 2552
3. ปรับปรุง รูป แบบการยืม เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เ ป็นมาตรฐาน มสธ. / กผ. 5.1-5 (4) รายการการประชุม
เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ แบบ ผด.บส.4
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครังที
ส่ว นผลการประเมิน การดํา เนินโครงการบริการวิช าการแก่สัง คม ประจํา ปี 9/2552 เมือวันที 10 มิถุนายน 2552
งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน ได้นําไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงั คม มสธ. / กผ. 5.1-5 (5) รายการการประชุม
ในปีถัดไป ดังนี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครังที
1. การกําหนดแนวทางให้มีความเชือมโยงสนับสนุนซึ งกัน และกัน และบูรณา 10/2552 เมือวันที 13 สิงหาคม 2552
การระหว่างการบริการวิชาการแก่สงั คม กับภารกิจด้านอืนๆของมหาวิท ยาลัย เช่น มสธ. / กผ. 5.1-5(6) สรุปผลการประชุม
ให้มีการระบุให้เห็นว่าโครงการวิชาการ ไปเชื อมโยงกับพันธกิจการจัด การเรียน แลกเปลียนเรียนรู้และชี แจงการบริหาร
การสอน ในชุดวิชาใด โดยกําหนดไว้เอกสารแนบท้ายสัญญาสําหรับในปี 2553
และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
2. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบที เกียวข้องเพือจัด ทําหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ค่าใช้จา่ ยเกียวกับโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงิน
3. ศึกษาและพัฒ นาระบบการจัดทําคําขอและบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย แผ่นดิน) เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2552
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการวิชาการแก่สงั คม (ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. การกํา หนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบ ัติใ นการให้บ ริก ารแก่สังคมเพื อให้
ผลลัพ ธ์ที ได้เ กิดประโยชน์แก่สัง คมอย่า งสูงสุด ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี
5. การกํา หนดและกระจายภารกิจ ในด้า นการบริก ารวิช าการแก่สงั คมให้
หน่วยงานทังส่วนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม
6. การจัด ทํา เว็บ ไซต์กลางในการเผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ ด้า นการบริการ
วิชาการแก่สงั คมของมหาวิท ยาลัย เพือให้เ กิด ความเป็ นเอกภาพ ในการนําเสนอ
ผลงานต่อสังคมได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื องยิงขึน
7. จัดให้มีการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ
แก่สงั คมเพือสามารถนําส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย เช่นสัมมนาเพื อรับ
ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-5 (7) ตัวอย่าง
เอกสารแนบท้ายสัญญา ปี 2553
มสธ. / กผ. 5.1-5 (8) บันทึก ศธ(พ)
0522.01(03)/150 เมือวันที 30 กันยายน
2552 เรื อง การพัฒนาระบบคําขอและ
จัดการงบประมาณโครงการผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
มสธ. / กผ. 5.1-5 (9) สรุปผลการประชุม
แลกเปลียนเรียนรู้และชี แจง วิธี
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณ การยืม
เงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลือมปี การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน การจัดซือจัดจ้าง และการ
ติดตามผลกาการใช้จา่ ย ตามแบบ
ผด.บส.4 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เมือวันที 22 กันยายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-5 (10) คําสัง มสธ. ที
3159 / 2552 เรื อง ให้บุคลากรประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําร่างประกาศ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ ยโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คมทีไม่อิงรูปแบบวิจ ัย ลง
วันที 5 ตุลาคม 2552
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการวิชาการแก่สงั คม (ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-5 (11) หนังสือเชิญ
ประชุมบันทึก ศธ 0522.01(03) / 1156
วันที 21 ตุลาคม 2552 เรื อง ขอเชิญเป็น
วิทยากรการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ด้านผู้สูงอายุ” กับการบริการวิชาการแก่
สังคม
มสธ. / กผ. 5.1-5 (12) บันทึก ศธ
0522.01/ว 5578 วันที 22 ตุลาคม 2552
เรื อง เชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย “ด้านผู้พิการ” กับการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัด ทํา แผนการเชื อมโยงและ
คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้แผนการดําเนินโครงการบริการวิช าการแก่สังคม มสธ. / กผ. 5.1-6 (1) รายการการ
บูรณาการการบริการทางวิช าการแก่ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีการเชื อมโยงและบูรณาการการบริการทาง ประชุมครังที 1/2552 วันที 29 ตุลาคม
สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือ วิช าการแก่สัง คมเข้า กับ การเรีย นการสอน หรือการวิจ ัย หรือ การทํา นุบ ํา รุง 2551
กา ร วิจ ัย ห รือ ก า ร ทํา นุบ ํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังเห็นได้จาก การที มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก ําหนด มสธ. / กผ. 5.1-6 (2) รายการการ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนแม่บทการให้บริการออกเป็น 10 แผนงาน ได้แก่
ประชุมครังที ครังที 4/2552 วันที 15
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มกราคม 2552
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจ ัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่ สังคม
(โครงการใหม่)
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เกณฑ์มาตรฐาน
6. มี การจัด ทํา แผนการเชื อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิช าการแก่
สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือ
กา ร วิจ ัย ห รือ ก า ร ทํา นุบ ํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. แผนงานการนํา ข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิช าการแก่สงั คม
(โครงการเดิม )
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื อการบริการวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์วิทยพัฒนา
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศึกษา มสธ. เพือบริการวิชาการแก่สงั คม
- การเชื อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ การเรียน
การสอน ในแผนงานที 1 2 5 7 8 และ 10 โดยกํา หนดไว้เป็นเอกสารแนบท้าย
สัญ ญาที ระบุใ ห้ชดั เจน สอดคล้อ งกับ การเรีย นการสอนในชุด วิช าใดใน
มหาวิทยาลัย
- การเชื อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ การวิจ ัย
โดยเห็นชอบให้มีการบริการทางวิชาการแก่สงั คมในลักษณะโครงการที อิงรูป แบบ
วิจ ัย ในแผนงานที 3 และ การนําข้อคับผลการวิจ ัยไปสู่การให้บ ริการแก่สังคม ใน
แผนงานที 4
- การเชื อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนงานที 6 และ 9

รายการเอกสารอ้างอิง
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินสัม ฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับ ปรุง
ความเชื อมโยง และบูร ณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่สงั คม
กับภารกิจอืน ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
คณะทํา งานฯ ได้นํา ผลจากการติด ตาม และประเมินสัม ฤทธิผล การดํา เนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ งพิจารณาตาม
แผนแม่บ ทการให้บ ริการวิช าการ 10 แผนงาน มาเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานด้านบริการวิช าการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 โดยให้มีความเชื อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้า
กับ การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ การทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม ที มีความ
ชัดเจนยิงขึน โดยกําหนดเป็นแผนงานของการให้บริการวิช าการแก่สังคม จําแนก
เป็น 10 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจ ัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
(โครงการใหม่)
4. แผนงานการนํา ข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริกา รวิช าการแก่สงั คม
(โครงการเดิม )
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (คบช.)
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื อการบริการวิชาการแก่สงั คม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์วทิ ยพัฒนา
9. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
10. แผนงานส่งเสริมชมรมนักศึกษา มสธ. เพือบริการวิชาการแก่สงั คม

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-7 (1) สรุปผลการประชุม
แลกเปลียนเรียนรู้และชี แจงการบริหาร
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการแก่สั งคม ประจําปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553 (งบ
แผ่นดิน) เมือวันที 22 มิถุนายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (2) สรุปผลการ
ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้และชี แจง วิธี
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณ การยืม
เงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลือมปี การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน การจัดซือจัดจ้าง และการ
ติดตามผลกาการใช้จา่ ย ตามแบบ
ผด.บส.4 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เมือวันที 22 กันยายน 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (3) รายงานประชุม
คณะทํางานฯ ครังที 1/2553 วันที 7
ตุลาคม 2552
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินสัม ฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับ ปรุง
ความเชื อมโยง และบูร ณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่สงั คม
กับ ภารกิจ อื นๆ ของมหาวิท ยาลัย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการประเมินผลสัมฤทธิ ใน 2 ลักษณะ
1.ประเมินรายโครงการทีเน้นจํานวนผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.ประเมินผลสัมฤทธิผ่านรายงาน PART ทีนําเสนอ สํานักงบประมาณ ของผลผลิต
ผลงานบริการวิชาการ ประจําปี 2552
และมีการนําผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น มาปรับปรุงดังนี
1.นํา ไปบูรณาการกับ การเรีย นการสอน กํา หนดให้เ ป็นส่ว นหนึ งของสัญ ญาที
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม จะต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน ว่า
โครงการนันไปบูรณาการกับชุดวิชาใดของมหาวิทยาลัย
2.นําไปบูรณาการกับการวิจ ัย โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกสาขาวิช า ในการนํา
ข้อค้นพบผลการวิจ ัยทีได้ด ําเนินการเสร็จแล้ว ไปสู่การให้บริการแก่สงั คม
3.นําไปบูรณาการกับการทํานุ บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สํานักการศึกษาต่อเนือง สํานักวิชาการ สํานักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วทิ ย
พัฒนา เพือจัดทําโครงการเกียวการทํา นุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และนําไป
เผยแพร่ต่อสังคมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โครงการอบรมพระภิกษุสงฆ์ของสํา นัก
การศึกษาต่อเนื อง โครงการเทศน์มหาชาติของสํานักวิชาการ โครงการนนทบุรี
ศึกษาของ สํานักบรรณสารสนเทศ และโครงการตามรอยสุนทรภู่ของศูนย์วิทยพัฒนา

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / กผ. 5.1-7 (4) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจําปีงบประมาณ 2552
มสธ. / กผ. 5.1-7 (5) แบบรายงานผล
การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ
(PART) ประจําปีงบประมาณ 2552
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เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิช าชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 5.2 และ สมศ. 3.2)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ทมี ีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ เป็ นทีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีการศึกษานั น
(ไม่นับซําแม้วา่ อาจารย์ท่านนันจะมีส่วนร่วมในการให้บริการฯ หลายครัง)
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด (รวมที ลาศึกษาต่อ )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 35

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
10
16

1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 24

ร้อยละ 25 - 34

X 100 = ร้อยละ 62.50

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 35

X 100
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 35
ร้อยละ 62.50

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.2(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็นที ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ทีมา : กองการเจ้าหน้าที
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ตัวบ่งชี ที 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 5.3 และ สมศ. 3.1)
วิธีการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั น
จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะทีปฏิบัติงานจริง )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5
มากกว่าหรือเท่ากับ
X 100 = ร้อยละ 41.67
ร้อยละ 40
12
** นับจํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมที ลาศึกษาต่อ
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1- 24

ร้อยละ 25 -39

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40

X 100
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 40
ร้อยละ 41.67

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตั วบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.3(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ทีมา : กองแผนงาน
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ตัวบ่งชี ที 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 85

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
85.44

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 65 - 74

ร้อยละ 75 - 84

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 85

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85.44

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.4(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมายเหตุ : ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ทีมา : ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประมาณปีงบประมาณ 2552 จาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร.

136
ตัวบ่งชี ที 5.5 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สกอ. 5.5, สมศ. 3.5)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ซึ งให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทีมีผลต่อชุมชนในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู้ ซึงได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ ที ได้ผ่านการประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี งบประมาณ 2552 จํานวน 9 แหล่งได้แก่
1) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
2) สํานักการศึกษาต่อเนือง
3) สํานักคอมพิวเตอร์
4) สํานักทะเบียนและวัดผล
5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
6) ศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย กระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สถาบันวิจ ัยและพัฒนา) ในฐานะทีปรึ กษาสาขาเบ็ดเตล็ด
ด้านนโยบายระดับระหว่างประเทศและสาขาประชากรด้านการวิจ ัยและประเมินผล
7) โครงการศูนย์สุโขทัยศึกษา
8) ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
9) ศูนย์การศึกษาต่อเนืองสาขาพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

1- 2 แหล่ง

3 แหล่ง

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
4 แหล่ง
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

4 แหล่ง

ผลการดําเนินงาน

9 แหล่ง

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 5. 5 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิช าชีพทีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ตัวบ่งชี ที 5.5.1 มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 3.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนในการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจ ัย
2. มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้
ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1
โครงการ

3. มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้
ในการวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีแผนในการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจ ัย โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
สาขาวิชา

สาขาวิชามีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้
ในการเรียนการสอน ดังนี
- นําความความรู้และประสบการณ์จากโครงการประกวดผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล้อมและข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสินผล มาใช้ในการ
จัดทําคําอธิบายชุดวิชาในเอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วท. 5.5.1-2(1) โครงการประกวดผลงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม
วท. 5.5.1-2(2) คําอธิบายชุดวิชาการ
ออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใน
ร่างหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุ-ภัณฑ์
วท. 5.5.1-2(3) รายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม: โครงการ
ประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือ
สิ งแวดล้อม
-

-
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เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้
ในการเรียนการสอนและการวิจ ัย
อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจ ัยและการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย 1
โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
-

รายการเอกสารอ้างอิง
-

-

-

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการครบ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

2 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

1

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 5.5.4 ระดับความสําเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สมศ. 3.7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีแผนหรือโครงการในการให้บริการ
สาขาวิชามีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ
วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ ของสถาบัน ได้แก่
ของสถาบัน
- โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เ พือสิ งแวดล้อม
- โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ
31 ปี (ปี 2552)

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.5.4-1(1) โครงการประกวดผลงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม (ใช้
หลักฐานเดียวกับ วท. 5.5.1-2(1))
วท. 5.5.4-1(2) โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ 31 ปี
2. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
สาขาวิชามีการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม วท. 5.5.4-2(1) เว็บไซต์ศนู ย์บริการวิชาการ
แผนหรือโครงการในการให้บริการ อย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสาขาวิชา ดังนี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ
- โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/
ของสถาบัน
- โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เ พือสิ งแวดล้อม
web-stac-sc/intro.html
- โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมเนื องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วท. 5.5.4-2(2) รายงานผลการดําเนินงาน
ครบรอบ 31 ปี
โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพือสิงแวดล้อม (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ
วท. 5.5.1-2(3))
วท. 5.5.4-2(2) รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื อง บทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
สิ งแวดล้อม
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3. มีการบูรณาการการเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม อย่าง
น้อย 1 โครงการ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจ ัยในการให้บริการวิชาการ
แก่สงั คม ได้แก่
- การนําเนือหาในชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์เกียวกับ
สิ งแวดล้อมมาจัดทําโครงการบรรยายทางวิชาการเรือง การจัดการวงจรรีไซเคิลเพือ
สิ งแวดล้อม เนื องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี
- การนําเนือหาในชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล มาจัดทําฐานข้อมูลการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพือให้บริ การวิชาการแก่สังคมของศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.5.4-3(1) โครงการสัมมนาทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื อง บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสิงแวดล้อม
วท. 5.5.4-3(2) ชือหน่วยในชุดวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
วท. 5.5.4-3(3) เว็บไซต์ศนู ย์บริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/
web-stac-sc/intro.html (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ วท. 5.5.4-2(1))
วท. 5.5.4-3(4) ชือหน่วยในชุดวิชาการ
จัดการระบบฐานข้อมูล

4. มีผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค์
หรือการพัฒนาองค์ความรู้ทีเกิดจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ

สาขาวิชามีผลงานสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที เกิดจากการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สงั คม จากโครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือ
สิ งแวดล้อม ซึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
จึงมีผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อมจํานวนมาก และมีผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ทได้
ี รับรางวัล

วท. 5.5.4-4(1) ประกาศผลการตัดสินการ
ประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือ
สิ งแวดล้อม
วท. 5.5.4-4(2) ภาพถ่ายผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล้อม
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภ ัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม ทําให้เกิด
สถาบันการศึกษาและองค์กรใน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่ างสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ผลงานออกแบบ และมีคณาจารย์และผู้ร่วมทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ
ของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการ องค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้ อย่างน้อย 1 โครงการ

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 5.5.4-5(1) รายชือสถาบันการศึกษาที
เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล้อม
วท. 5.5.4-5(2) รายชือคณะกรรมการตัดสิน
ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล้อม

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1-2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีก ารกํา หนดนโยบายที ชัด เจน
ปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีนโยบายและแผนแม่บทการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิท ยาลัย ทังการ
อนุรักษ์ ฟื นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ นไทย โดยใช้
งบประมาณดําเนินการจากกองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เงินแผ่นดิน และ
เงินรายได้

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-1 (1) แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ง แผนงานทํานุบ ํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (หน้า 135-145)
มสธ. / สศต. 6.1-1 (2) แผนแม่บท
การทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.
2552-2556)
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ มีโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุศลิ ปวัฒนธรรมที กําหนดผลผลิต ตัวชี วัด และค่า มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) รายละเอียด
ที เป็น ประโยช น์ส อดคล้อ งกับ เป้า หมาย บรรจุไว้ใ นแผนปฏิบ ัติราชการประจําปี และกิจ กรรม/โครงการที งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม ดํา เนิน การตามแผนงานของแผนแม่บ ทการทํา นุบ ํา รุง ศิลปวัฒ นธรรมของ 2552 ง 2.1.1โครงการพัฒนาอุทยาน
อย่างต่อเนือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2552 - 2556 มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื อง การศึกษารัชมังคลาภิเษก (กองทุน
ตลอดทังปี ดังนี
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก) (หน้า
135-140)
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ที เป็น ประโยช น์ส อดคล้อ งกับ
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนือง (ต่อ )

1.

2.

3.

4.

5.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
- จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี 2552
วันศุกร์ที 30 และวันเสาร์ที 31 ตุลาคม 2552 ณ วัดพญาภู อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง
- จัดงาน “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูว ัฒนธรรมไทย ลอยกระทง ที มสธ.” ครังที 6
วันจันทร์ที 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสระนําหน้าอาคารวิทยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการสื บสานประเพณีสงกรานต์
- จัดงาน “รักษ์ว ัฒนธรรม นําสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”
วันพฤหัสบดีที 8 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานปาริชาต และใต้อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา
- จัดทอดผ้าป่าการศึกษา วันพฤหัสบดีที 8 เมษายน 2553 แด่โรงเรี ยนผาสุก
มณีจักรมิตรภาพที 116 ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2553 “รักษ์
วัฒนธรรม นําสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”
โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
- จัดงาน “การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว” วันพุธที 7 กันยายน 2552 ณ อาคารอเนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) รายละเอียด
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 ง 2.2.1 โครงการส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม (หน้า 141145)
มสธ. / สศต. 6.1-2 (3) อ้างถึงเอกสาร
มสธ./สศต. 6.1-1 (2)
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ที เป็น ประโยช น์ส อดคล้อ งกับ
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนือง (ต่อ )

6.

7.

8.

9.

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
โครงการทําบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันสําคัญทางศาสนา
6.1 จัดงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ภายใต้ชืองาน “สุขใจ ใกล้
บุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วันศุกร์ที
3 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหอพระพุทธมิงมงคลธรรมสถาน
และอาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.2 จัดงานวันมาฆบูชา ภายใต้ชืองาน “ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วัน
มาฆบูชา” วันศุกร์ที 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ณ บริเวณหอพระ
พุทธมิงมงคลธรรม-สถาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา บุคลากร จัดอบรมปฏิบัติ
ธรรม รุ่นที 1 ปี 2553 วันที 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดมเหยงคณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสัมมนาด้านการทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
จัดสัมมนาแผนแม่บทการทํานุบ ํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 - 2556) วันจันทร์ที 29
มีนาคม 2553 ณ อยุธยาบุรีเทวี จังหวัดอยุธยา
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
· ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
- โครงการส่งเสริมพระพุท ธศาสนาวันวิสาขบูชา ปี 2552 (การ
ประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบลีลา)
วันพฤหัสบดีที 16 กรกฎาคม 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ที เป็น ประโยช น์ส อดคล้อ งกับ
แผนงาน และมีการดําเนินกิจ กรรม
อย่างต่อเนือง (ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่ว ัดเขาบันไดอิฐ , วัด โพธิกรุ
และวัดยางนํากลัดเหนือ วันศุกร์ที 3 กรกฎาคม 2552
· ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ยะลา
- โครงการกีฬาพืนบ้าน สานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ. 7 จังหวัด วัน
เสาร์ที 8 และวันอาทิตย์ที 9 สิงหาคม 2552
- จัดกิจกรรมร่วมทําบุญถวายสังฆทานเพือสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม วันอังคารที 28
กรกฎาคม 2552
· ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. นครนายก
- โครงการการส่งเสริม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที 6 และวันอังคารที 7 กรกฎาคม 2552
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วันอาทิตย์ที
5 กรกฎาคม 2552
· ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
- โครงการการอบรมปฏิบ ัติธรรมนํา (จิต) ใจใฝ่ดี วันที 8 - 10
สิงหาคม 2552
- โครงการบายศรีสู่ขวัญวันรับน้อง วันเสาร์ที 15 สิงหาคม 2552
- โครงการแจกฟรี CD ธรรมะ เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
· ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ที เป็น ประโยช น์ส อดคล้อ งกับ
- โครงการการทํา บุญถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา วัน
อังคารที 14 กรกฎาคม 2552
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนือง (ต่อ )
3. มีการบูรณาการงานด้า นทํานุบ ํารุง มีการบูรณาการงานด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านบริการวิชาการแก่
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอืน ๆ สังคม ดังนี
1. การจัดทําเว็บไซต์ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
- จัดทําโฮมเพจทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีเนือหา อาทิ บทความด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม
2. การผลิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 จัดรายการวิทยุกระจายเสียง
- วันอังคารที 1 ธันวาคม 2552 เรื อง “ตํานานนิทานพืนบ้าน”
2.2 จัดรายการ Webcast STOU
- วันพฤหัสบดีที 22 ตุลาคม 2552 เรื อง “วัฒนธรรมไทย”
- วันพฤหัสบดีที 29 ตุลาคม 2552 เรื อง “กฐินและกระทงสีสนั
แห่งสายนํา”
- วันพฤหัสบดีที 24 ธันวาคม 2552 เรื อง “การแต่งกายแบบไทย”
- วันพฤหัสบดีที 4 มีนาคม 2553 เรื อง “ประเพณีงานบุญ ผะเหวด
จังหวัดร้อยเอ็ด และการเทียวชม เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ”

รายการเอกสารอ้างอิง

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
ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง
มสธ. / สทศ. 6.1-3 (3)
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_wor
ldknowledge.htm
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3. มีการบูรณาการงานด้า นทํานุบ ํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอืน ๆ
(ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3.1 จัดโครงการรับ ขวัญนักศึกษาใหม่ถักทอสายใยด้ว ยศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญ ญาท้องถิ น วันอาทิต ย์ที 26 กรกฎาคม 2552 ณ บริเ วณ
อุทยานการศึกษารัช มังคลาภิเ ษก ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถินไทย ชัน 2 อาคารตรีศร หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
3.2 จัดกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมการผนึกภาพบนกล่องไม้และการจัด
สวนถาด เนืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี ภายใต้
โครงการตลาดนัดแรงงานและฝึกอบรม วันอังคารที 1 และวันพุธที 2
กันยายน 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน ชัน 2 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.3 จัดกิจกรรมการสาธิตศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยจัดกระเช้าดอกไม้
สด การผนึกภาพลายไทยบนกล่องไม้ การประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว และ
การแกะสลักผัก ผลไม้สด ในงานประเพณีส งกรานต์ ประจําปี 2553
“รักษ์ว ัฒนธรรม นําสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” วันพฤหัสบดีที
8 เมษายน 2553 ณ บริเ วณใต้อาคา รบริห าร หาวิท ยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช
3.4 จัด อบรมนาฏศิล ป์สํา หรับ เยาวชน รุ่น ที 8 อบรมทุกวัน อาทิต ย์
ประมาณ 20 ครัง โดยมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที 27 กันยายน 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-3 (4)
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม, ภาพ
กิจกรรม
ลําดับที 1 โครงการรับขวัญนศ.ใหม่ถัก
ทอสายใยฯ
ลําดับที 2 รายงานผลศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน
ลําดับที 3 สาธิตการผนึกภาพบนกล่อง
ไม้ ภาพกิจกรรม
ลําดับที 4 อบรมนาฏศิลป์ส ําหรับ
เยาวชน และภาพกิจกรรม
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4. มีการส่ง เสริม การดํา เนิน งานด้า น
ศิลปวัฒนธรรมทังในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมูล
ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม การสร้า ง
บรรยากาศศิล ปะและวัฒ นธรรม
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิช าการ การจัด สรรงบประมาณ
ส นับ ส นุน อย่า ง พ อ เ พีย ง แล ะ
ต่อเนื อง

5. มีการกํา หนดหรือสร้า งมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชียวชาญ
และมีผ ลง านเป็น ที ยอม รับ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
1. เข้าร่ว มการประชุม สัม มนาภา คขับ เคลือนการดํา เนินงานตามแผนแม่บท มสธ. / สศต. 6.1-4 (1) เอกสารการ
วัฒ นธรรมแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2550-2559) วันศุกร์ที 22 มกราคม 2553 ณ ประชุมสัมมนาภาคีขับ เคลือนการ
หอประชุมเล็ก ศูนย์ว ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559
2. จัดทําเว็บไซต์การทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพือเผยแพร่ มสธ. / สศต. 6.1-4 (2)
กิจกรรม และบทความเกียวกับศิลปวัฒนธรรม
http://www.stou.ac.th/study/projects/tra
ining/culture/index.htm
3. นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นที 8 ร่วมแสดงใน มสธ. / สศต. 6.1-4 (3) เอกสารการเข้า
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ครังที 10 ภายใต้ชืองาน “ศิลปะ ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศิลปิน ศิลปากร” วันพุธที 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ ระดับอุดมศึกษา ครังที 10 และภาพ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม กิจกรรม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม
-

-
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6. มีก า รเ ผยแพร่แ ละบริก ารด้า น
ศิล ปวัฒ นธรรมในระดับ ชาติและ
นานาชาติ อาทิ มีสถานที หรือเวที
แสดงผลงาน จัด ทํา วารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ ต่างๆ มี
ความร่วมมือในการให้การบริการ
วิช าการด้า นศิล ปวัฒ นธรรมกับ
สังคมในระดับต่าง ๆ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
นําเยาวชนในโครงการอบรมนาฏศิลป์ส ําหรับเยาวชน รุ่นที 8 ร่วม แสดงในงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับ อุดมศึกษา ครั งที 10 ภายใต้ชื องาน “ศิลปะ ศิลปิน
ศิลปากร” วันพุธที 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิท ยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. / สศต. 6.1-6 (1) เอกสารการเข้า
ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา ครังที 10 และภาพ
กิจกรรม
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องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี ที 7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเป็ น
มีกระบวนการสรรหาผู้บ ริหารทีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สรรหาผู้บ ริหารทุกระดับ โดยมีแนวทางสรุปได้ ดังนี
1. การสรรหาระดับอธิการบดี ให้ทุกหน่วยงานได้เสนอชื อทีเหมาะสม และมี
คณะทํางานทีสภามหาวิทยาลัยแต่งตังในรูปคณะกรรมการสรรหา โดยมีการให้ผู้ที
ถูกเสนอชือและผู้สมัครแสดงวิสยั ทัศน์ต่อประชาคม มสธ.
2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ใน
สาขาวิชาได้เสนอชือต่อที ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก และมีคะแนนเสียงเกิน
กว่ากึงหนึงของคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
3. การสรรหาระดับกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้
เสนอชื อต่อที ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก (ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
4. การสรรหาผู้อ ํานวยการสถาบัน / สํานัก ใช้วธิ ีเวียนแจ้งให้ผ้สู นใจสามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก และให้หน่วยงานเสนอชือบุคคลที เหมาะสม มีการตัง
คณะทํางานสรรหาขึนมาทําหน้าทีคัดเลือก
5. การสรรหาผู้อ ํานวยการศูนย์วทิ ยพัฒนาใช้วธิ ีเวียนแจ้งให้ผู้สนใจสามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีการตังคณะทํางานสรรหาขึนมาทําหน้าทีคัดเลือก
6. การสรรหาหัวหน้าศูนย์ / ฝ่าย / งาน ใช้การประกาศรับสมัครภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการตังคณะทํางานคัดเลือก โดยที ประชุม ก.พ.อ. มสธ.

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 7.2-1 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
มสธ. 7.2-1 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกียวกับเลือกประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาและกรรมการประจําสาขาวิชา พ.ศ.
2543 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2544
มสธ. 7.2-1 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาและ
กรรมการประจําสาขาวิชา ลงวันที 22
ธันวาคม พ.ศ.2549
มสธ. 7.2-1 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช เรื องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกผู้อ ํานวยการสํานัก
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2. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก
ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้ว ยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศ ักยภาพภาวะผู้นําทีมี
ธรรมาภิบาลและใช้ศ ักยภาพภาวะ อยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับ
ผู้นําทีมีอยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ เช่น
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย — หลักนิติธรรม ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสํา คัญ
— หลักความโปร่งใส ได้แก่ มีการเปิดเผยข้อมูลที เป็นประโยชน์ทั งแก่บุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เช่น การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่า งๆ ผ่า นทางอินเตอร์เ น็ตและอินทราเน็ต ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนของการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารให้แก่บุคคลภายนอก ทีสําคัญ เช่น
1. การเปิดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดย
เผยแพร่ผา่ นทาง http://www.stou.ac.th
2. การเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2552โดยเผยแพร่ผ่านทาง http://www.stou.ac.th
3. การเปิดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
4. การเปิดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2551
ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายในที สําคัญ เช่น
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเ รื องแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 7.2-2(1) www.stou.ac.th ,
http://eservice.stou.ac.th
มสธ. 7.2-2 (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ
ดําเนินงานของสํานักและสถาบัน พ.ศ. 2551
(ข้อ 9..การดําเนินงาน การกํากับ ดูแล และ
การบริหารงานในสํานักและสถาบันต้องยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน)
มสธ. 7.2-2(3) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียด
แผนงาน และโครงการ
(1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552)
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2. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและใช้ศ ักยภาพภาวะ
ผู้นําทีมีอยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน
ให้ได้รับทราบโดยปิดประกาศให้ท ราบโดยทั วกัน และเปิด ให้มีการทักท้วงและ
สามารถอุทธรณ์ตามระเบียบที มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มติที ประชุมที สําคัญ เช่น ที ประชุมสภามหาวิท ยาลัย ที ประชุมผู้บ ริห าร ที
ประชุม กพอ. ทีประชุมสภาวิชาการ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ผ่านทาง http://eservice.stou.ac.th
— หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในเรื องต่างๆ ที สําคัญ เช่น
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25522556)
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือนขันเงินเดือ น
3. มีการเปิด โอกาสให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้มีส่ว นร่วมในการกําหนด
วิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ ยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัว ชี วัด ค่า เป้า หมาย กลยุทธ์และ
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตนเอง เพือที จะนําไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2556
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา วันลอยกระทง
5. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัด สรร
เงินรางวัลประจําปี จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

รายการเอกสารอ้างอิง
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2. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและใช้ศ ักยภาพภาวะ
ผู้นาํ ทีมีอยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
— หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ได้แก่ การจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีเ ป็นรายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปีทั งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
1. การจัดทํา รายงานประเมินตนเอง เพือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2551
2. มีการจัด ทํารายงานผลการปฏิบ ัติราชการตามคํา รับ รองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อสํานักงาน
ก.พ.ร.
3. การรายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจําปีง บประมาณ 2552 ต่อ
สํานักงบประมาณ ผ่านเครื องมือ PART
4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2552
ต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายใน
1. ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับ รอง
การปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอด้วยวาจาต่ออธิการบดี และ
รองอธิการบดี
2. ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง
ของหน่วยงาน
3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี ทุกไตรมาส
4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

รายการเอกสารอ้างอิง
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2. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลัก — หลักความคุ้ม ค่า ได้แก่ การบริหารงานโดยยึดหลักการรวมบริการประสานภารกิจ
ธรรมาภิบาลและใช้ศ ักยภาพภาวะ
เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. ทุกหน่วยงานมีการจัดทํารายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจํา ปีเป็น
ผู้นาํ ทีมีอยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายไตรมาส ผ่านระบบ e-Unit Budget
2. นําผลการรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีมาใช้ในการวิเคราะห์เพือ
(ต่อ )
จัด สรรงบประมาณทุกปีเ พื อให้เ กิด การใช้ง บประมาณอย่า งคุ้ม ค่า สูง สุด ต่อ
มหาวิท ยาลัย โดยตามระบบการจัด ทํา แผนปฏิบัติร าชการประจํา ปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการกําหนดตัวชีวัดทีเป็นเชิงค่าใช้จา่ ย/ ต้นทุน
3. การตัดสินใจด้านการเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนทีเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธาน และมีผ้ทู รงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ
4. มีการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ 2552 และนําผลทีได้
ไปใช้ในการวิเคราะห์เพือทําแผนเพิมประสิทธิภาพของปีงบประมาณ 2553
5. มีแผนบริหารทรัพยากรร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ 2552 (ตัวชี วัด ก.พ.ร. 3.3) ซึงได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที ชัดเจน และ
ผลการปฏิบ ัติงานของผู้บริหารที
เป็นที ยอมรับในสถาบัน ดังนี
ชัดเจน และเป็นที ยอมรับใน
· การประเมินศัก ยภาพ มหาวิท ยาลัยได้มีก ารประเมิน ศักยภ าพผู้บ ริห ารของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดังนี
1. ระดับอธิการบดี ใช้การประเมิน โดย Audit Committee ทีแต่งตั งโดยสภา
มหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ. 7.2-3(1) หนังสือที ศธ 0522.13 / 64 ลง
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื องผลการประเมิน
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี
การศึกษา 2552
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3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
2. ระดับ รองอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธานกรรมการประจํา
ผลการปฏิบ ัติงานของผู้บริหารที
สาขาวิชา ผู้อ ํานวยการกอง/หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ในสํานัก/สถาบัน และหัวหน้างานใน
ชัดเจน และเป็นที ยอมรับใน
กอง โดยได้จ ัดทํา แบบสอบถามภาวะผู้นํา ผู้บ ริห าร เพื อให้ผู้ใ ต้บัง คับ บัญชาได้
มหาวิทยาลัย (ต่อ )
ประเมินผู้บังคับ บัญ ชาในประเด็นต่างๆ และส่ง คืนเป็นการลับ และสรุป ผลการ
ประเมินเสนอทีประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป เพือจะได้นําผลดังกล่าวไปสู่
การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารต่อไป
· การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคํา รับ รองการปฏิบ ัติราชการประจํา ปี
งบประมาณ 2552
1. ระดับ อธิก ารบดี มีก ารลงนามคํา รับ รองการปฏิบัติราชการ ประจํา ปี
งบประมาณ 2552 กับเลขาธิการ สกอ.
2. ระดับรองอธิการบดี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2552 กับอธิการบดี
3. ระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
ผู้อ ํานวยการกอง / ศูนย์ มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2552 กับรองอธิการบดีทีกํากับดูแล

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 7.2-3(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นัดพิเศษ) ครังที 1/2553 วันที 23
กุมภาพันธ์ 2553
มสธ. 7.2-3(3) เอกสารลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง
อธิการบดีกับเลขาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มสธ. 7.2-3(4) เอกสารลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับรองอธิการบดีกับ
อธิการบดี มสธ.
มสธ. 7.2-3(5) เอกสารลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระหว่าง
ผู้อ ํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้อ ํานวยการกอง /
ศูนย์ กับรองอธิการบดีทีกํากับดูแล
มสธ. 7.2-3(6) ตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551 (แบบ รป.กผ. 4/51)
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4. มีการจัดทําแผนและกลไกการ
มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. 7.2-4(1) แผนพัฒนาศักยภาพของ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผล พ.ศ.2552 และมีการดําเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประเมิน และดําเนินการตาม
1. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจําปีการศึกษา 2552
แผนอย่างครบถ้วน
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
3. การจัดทําแผนทียุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
4. การควบคุมภายใน
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู้เพือมุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาคมของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการประชุมเพื อทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขาวิชาประจําปี
งบประมาณ 2552

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.3-1(1) แผนการจัดการความรู้ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
(ปรับปรุง 21 พ.ค. 2552)
วท. 7.3-1(2) รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู้ ครังที
3/2552
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
1. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบคว ามสําเร็จ คิด เป็น 66.7 วท.7.3-2(1) รายงานการประชุม
ความรู้และประสบความสําเร็จตาม
(ทํา 2 เป้าหมายใน 3 เป้าหมาย ) ดังนี
คณะกรรมการประจําสาขาวิชาเพือ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
1.1 จัด ประชุม ร่ว มคณะทํา งานจัด การความรู้ กําหนดผู้รับ ผิดชอบพัฒนา ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
ฐานข้อมูลและเว็บ ไซต์เผยแพร่ข ้อมูลศูนย์บ ริการวิช าการด้านวิทยาศาสตร์และ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 ครัง
เทคโนโลยี ครังที 15/2552
1.2 จัดทําเว็บไซต์ศนู ย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.7.3-2(2) รายชื อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เตรียมข้อมูล+วัสดุสาํ รองข้อมูล ดําเนินการได้ 100 %
รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู้
- ออกแบบเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 100 %
ของสาขาวิชา 3 เรื อง
- พัฒนาเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 70 %
วท.7.3-2(3) ภาพการจัดกิจกรรม
- เผยแพร่และประชาสัม พันธ์เว็บไซต์ 70 %
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/
KM/km.html
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2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้และประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1.3 จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- จัดทําแบบสอบถาม ดําเนินการได้ 100 %
- ออกแบบฐานข้อมูล ดําเนินการได้ 75%
- เก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการได้ 75%
- จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ์ 4 ฐาน ดําเนินการได้ 60%
1.4 การฝึกอบรมจัดทําเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 100%
2. มีการจัดกิจกรรมเพือแลกเปลียนเรียนรู้ภายในสาขาวิชา 3 เรื อง
2.1 Special Teacher Training Course in Germany for Special Teacher in the
field of Printing and Paper Converting 8 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2552 ณ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เมือวันที 16 กันยายน 2552 สรุปได้ ดังนี
บอกเล่าความรู้และประสบการณ์ที ได้จากการเข้าฝึกอบรมจากวิทยากรใน
เทคนิคการสอนการฝึกปฏิบัติการใช้เครื องมือและเทคโนโลยีการผลิตสิ งพิมพ์ ที
ครอบคลุมงานพิมพ์ทกุ ขันตอน ทําให้เกิดความมันใจในการถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา
ในหลักสูตร ได้ศกึ ษาดูงานโรงงานผลิตเครื องมือเครื องจักรทางการพิมพ์หลายแห่ง
และบริษ ัทผู้ผลิตสิงพิมพ์ดิจทิ ัล และผู้ผลิตสิงพิมพ์ตามจํานวนสัง ตลอดจน
ประสบการณ์ของการใช้ชีวติ ในเยอรมันตะวันออก ในระหว่างนันได้ประเมินความ
พึงพอใจของผู้ร่วมฟังโดยวิธีการสังเกตและการสอบถามเห็นว่าได้รับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

รายการเอกสารอ้างอิง

วท. 7.3-2(4) รายงานเรือง Special
Teacher Training Course in Germany for
Special Teacher in the field of Printing
and Paper Converting 8 มิถุนายน ถึง 4
กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันนี
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2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
2.2 กรอบแนวทางการเชื อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เมื อวันที 23
ความรู้และประสบความสําเร็จตาม กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน สรุปได้ดังนี
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
บอกเล่าข้อมูลจากการเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาการแลกเปลียนข้อมูล
(ต่อ)
ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐาน TH
e-GiF :Thailand e-Government Interoperability Framework ระยะที 2 โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้จัดทํากรอบแนวทางเชือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เพือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการเชื อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐขึนและได้มีการนําร่องเชื อมโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง TH e-GiF ในระยะที 1 มีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการทังสิ น 30 หน่วยงาน ระยะที 2 มีหน่วยงานประสงค์เข้าร่วมโครงการ
16 หน่วยงาน ซึ งระยะที 2 นีมุ่งเน้นให้กระบวนการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีความน่าเชื อถือมากขึนได้แก่
1. การกําหนดมาตรฐานรูปแบบการลงลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือ
ราชการที เป็นอิเล็กทรอนิกส์
2. การกําหนดรูปแบบวิธีการในการประทับรับรองเวลาการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานทีประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีความพร้อมดังนี
1. มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในปัจจุบัน
2. มีการเชือมต่อกับเครื อข่ายสื อสารข้อมูลเชือมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN)
3. มีความพร้อมด้านบุคลากรซึ งจะเป็นคณะทํางานในเรื องดังกล่าวทังในส่วน
ของฝ่ายงานสารบรรณ ฝ่ายสารสนเทศ และบุคลากรอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายการเอกสารอ้างอิง
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2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
หน่วยงานที เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถติดต่อสื อสารรับ-ส่งหนังสือราชการ
ความรู้และประสบความสําเร็จตาม แบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ามกระทรวงได้ ทําให้ได้รู้ข่าวสารทีเป็นหนังสือเวียนได้อย่าง
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
รวดเร็วและเป็นการประหยัดกระดาษ ประหยัดค่าส่งในการสือสารทางอืน
(ต่อ)
2.3 โครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กับ Michigan State วท. 7.3-2(5) รายงานเรืองโครงการความ
University เมือวันที 30 กันยายน 2552 สรุปได้ดังนี
ร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ประเด็นสําคัญทีนําเสนอมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การได้ท ดลองใช้ บทเรียน กับ Michigan State University
ออนไลน์ของ School of Packaging, Michigan State University ในรู ปของผู้เ ยียม
ชม ได้แสดงให้ผ ู้ฟังเห็นถึงการนําเสนอเนือหา การตังคําถาม การให้การบ้าน การ
อภิปรายกลุ่ม และการสอบออนไลน์ ซึ งมีการจับเวลาสํา หรับผู้เ ข้าสอบ รวมทังมี
การให้เฉลยข้อสอบ เฉลยการบ้าน การสรุปประเด็นการอภิปรายกลุ่ม โปรแกรมที
School of Packaging ใช้ เป็น โปรแกรมทีมหาวิท ยาลัยจัดทําขึนและบังคับใช้โดย
การสอนให้อาจารย์และนักศึกษาใหม่ทราบถึงการใช้โปรแกรม ส่วนที สองเป็นการ
บอกให้ทราบถึงการเจรจาหารือร่วมกันเพือทําความร่วมมือ และได้เสนอร่างการตก
ลงร่วมมือ พร้อมทั งได้จ ัด ส่งร่า งตามรูปแบบของ Michigan State University ไป
แล้ว
การบอกเล่าเรื องการไปครังนีได้รับความสนใจ โดยสัง เกตจากข้อซักถามที
ได้รับ โดยเฉพาะการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
มีการดําเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ความรู้และประสบความสําเร็จตาม แผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดังนี
เป้าหมาย ร้อยละ 100
1.1 จัดทําเว็บไซต์ศนู ย์ฯ
- เตรียมข้อมูล+วัสดุสาํ รองข้อมูล ดําเนินการได้ 100 %
- ออกแบบเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 100 %
- พัฒนาเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 100 %
- เผยแพร่ +ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 100 %
1.2 จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- จัดทําแบบสอบถาม ดําเนินการได้ 100 %
- ออกแบบฐานข้อมูล ดําเนินการได้ 100%
- เก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการได้ 100%
- จัดทําฐานข้อมูลการพิมพ์ 4 ฐาน ดําเนินการได้100%
1.3 การฝึกอบรมจัดทําเว็บไซต์ ดําเนินการได้ 100%
4. มีการติดตามประเมินผลความ
มีการประชุม เพื อติด ตามความก้าวหน้า ของการดําเนินงานจัด การความรู้ของ
สําเร็จของการจัดการความรู้
สาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้
ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้

-

รายการเอกสารอ้างอิง
วท.7.3-3(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครังที
8/2553
วท. 7.3-3(2) เว็บไซต์ทให้
ี บริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/
web-stac-sc/db.html

วท.7.3-4(1) รายงานผลการดําเนินงาน
จัดการความรู้ของสาขาวิชา ประจําปี
งบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
-
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บคุ ลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีก า ร จัด ทํา แ ผน ก า ร บ ริห า ร
ทรัพ ยากรบุค คลที เป็น รูป ธรรม
ภายใต้ก า รวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการจัด ทําแผนกลยุท ธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคล มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551 – 2554 โดยในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ก ําหนดโครงการหลัก
เพือบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี
ยุทธศาสตร์ที 1 : ยุท ธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human
Resources Management)
โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริห ารงานทรัพยากรบุคคล เพือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
ยุทธศาสตร์ที 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human
Resources Development)
โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือจัดทําสมรรถนะบุคลากรของ
แต่ละสายงาน
โครงการ 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิช าการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ตามกรอบ Competency
โครงการ 2.3 : โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (KM)

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.4-1 (1) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554
มสธ.7.4-1 (2) รายงานการประชุมของ
คณะทํางานของ มหาวิทยาลัยในกํากับ
มสธ.7.4-1 (3) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพือจัดทําสมรรถนะบุคลากร
ของแต่ละสายงาน
มสธ.7.4-1 (4) แผนพัฒนาบุคคลากร
มสธ. สายวิชาการ(จากฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์) และสายสนับสนุนวิชาการ
(จากกองการเจ้าหน้าที)
มสธ.7.4-1 (5) แผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย (KM)
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีร ะบบและกลไกในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลที เป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติง าน เช่น
การ สรร ห า กา รจัด ว าง คนลง
ตํา แหน่ง การกํา หนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุม ฝึกอบรมและหรือ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั ง
การพัฒ นา และรักษาบุคลากรที มี
คุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
ซึ งเป็น ความรับ ผิด ชอบของกองการเจ้า หน้า ที ของมหาวิท ยาลัย นอกจากนี
มหาวิทยาลัยยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกํา ลังใจ
ดังนี
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังนี
- หน่วยงานที ต้องการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ส่งเรื องให้กองการ
เจ้าหน้า ที เพือเสนอให้ กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจ ารณา
พร้อมทัง แต่งตังคณะทํางานเพือทําหน้าทีในการคัดเลือก
- เมื อคณะกรรมการได้ด ําเนิน การคัด เลือกเสร็จ แล้ว จะต้องนํา เสนอต่ อที
ประชุม กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพือพิจารณาผลการคัดเลือก
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระบบและกลไก ดังนี
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การประเมินเพือคัดเลือกผู้ด ํารงตําแหน่งหัวหน้างานและฝ่ายหรือเทียบเท่า
จากระดับ 6 เป็นระดั บ 7
- การประเมินผลการปฏิบ ัติงานเพื อเลือนขันเงินเดือนประจําปี

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.4-2(1) เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที
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
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื องรับ
สมัครคัดเลือกเพือรับโอนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาแต่งตั ง
ให้ด ํารงตําแหน่งอาจารย์ / เพือจ้างบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ลงวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
มสธ. 7.4-2 (4) คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
มสธ. 7.4-2 (5) เกณฑ์การเลือนขัน
เงินเดือนที อ.ก.ม. กําหนดเพิมเติม
มสธ. 7.4-2 (6) การกําหนดระยะเวลาการ
จัดส่งต้นฉบับเอกสารการสอนชุดวิชา
เพือใช้ประกอบการพิจารณาเลือนขัน
เงินเดือน
มสธ. 7.4-2 (7) แผนปฏิบ ัติงานเกียวกับ
การเลือนขันเงินเดือนปี 2552
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีร ะบบและกลไกในการบริห าร 2.3 การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไก
ทรัพยากรบุคคลที เป็นการส่งเสริม ดังนี
สมรรถนะในการปฏิบัติง าน เช่น
- มีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวิชาการ เป็นห น่วยงานหลักที รับผิดชอบการ
กา รส รร หา ก า รจัด ว าง คน ลง
ฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาคณาจารย์โดยตรง
ตํา แหน่ง การกํา หนดเส้นทางเดิน
- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก ําหนด หลักเกณฑ์ และ
ประชุม ฝึก อบรม และหรือ เสนอ
แนวทางจัด สรรเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ งในการพิจารณาจัดสรรในทุกปี
การปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญ
- มีคณะกรรมการพัฒ นาคณาจารย์ที มีห น้า ที ความรับ ผิด ชอบหลักในการ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั ง
กําหนดทิศทางในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒ นา และรักษาบุค ลากรที มี
- มีการให้ทุนการศึกษาต่อทั งในประเทศและต่างประเทศ
คุณภาพ (ต่อ)
- มีทุน การฝึกอบรมสัมมนาระยะสั นในต่า งป ระเทศ สํา หรับการพัฒนา
คณาจารย์
- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรืองทัวๆไปไว้ทกองการเจ้
ี
าหน้าที
2.4 การสร้างขวัญและกําลังใจ ดังนี
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํางบประมาณเงินแผ่นดิน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ
ทังนี ได้มีการยกย่องบุคคลที ได้ป ระกอบคุณงามความดีผ่า นสื อต่า งๆ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 7.4-2 (8) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มสธ. 7.4-2 (9) หลักเกณฑ์การเพิม
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552
มสธ. 7.4-2 (10) หนังสือ
ทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม.0202/ว12 ลง
วันที 2 มีนาคม 2542
มสธ. 7.4-2(11) อ้างถึง ตัวบ่งชีที 7.9.2
มสธ. 7.4-2 (12) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2 (13) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2 (14) พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับที 2 พ.ศ. 2551
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที ปรากฏตามกฎหมาย ดังนี
- สําหรับข้าราชการ ได้ก ําหนดบทลงโทษไว้ใน หมวด 5 และ 6 ของ พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- สําหรับพนักงานมหาวิท ยาลัยได้ก ําหนดบทลงโทษไว้ใน หมวด 6 และ 7
ของข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า ด้ว ย การบริห ารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
- สําหรับ ลูกจ้า งได้กําหนดบทลงโทษไว้ใน ส่วนที 5และ 6 ของข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสํา หรับ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
3. มีระบบสวัส ดิการและเสริม สร้า ง มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที ดี และสร้างบรรยากาศที ดีให้บุคลากร
สุขภาพที ดี และสร้างบรรยากาศที ดี ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ดังนี
ให้บุค ลา กรทํา ง า นไ ด้อ ย่า ง มี 3.1 สวัสดิการเงินกู้เพือเคหะสงเคราะห์
ป ร ะ สิท ธิภ า พ แล ะ อ ยู่อ ย่า ง มี 3.2 สวัสดิการสงเคราะห์ด้า นที อยู่อาศัย โดยให้บริการเงินกู้ด อกเบี ยตําเพือที อยู่
ความสุข
อาศัยสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําทียังไม่มีทอยู
ี ่อาศัยเป็นของตนเอง
3.3 สวัสดิการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยจัดรถบริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เส้นทาง
3.4 สวัสดิการเงินยืม ฉุกเฉิน
3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 7.4-2 (15) มติทีประชุม ก.พ.อ.
มสธ. ครังที 1/2553 เมือวันที 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
ประกาศทีเกียวข้องงานสวัสดิการ
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/OPR/Personal/News/
Personel/welfare.asp

168

เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีระบบสวัส ดิการและเสริม สร้า ง
สุขภาพที ดี และสร้างบรรยากาศที ดี
ให้บุค ลา กรทํา ง า นไ ด้อ ย่า ง มี
ป ร ะ สิท ธิภ า พ แล ะ อ ยู่ อ ย่า ง มี
ความสุข (ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3.6 สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3.7 สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน
3.8 สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว
3.9 สวัสดิการนําดื ม
3.10 สวัสดิการประกันสังคม
3.11 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ปีละ 1 ครัง
- โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน
3.12 สวัสดิการเงินกู้
- สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข.
- สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข
การสร้างบรรยากาศทีดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
1. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเสนอค่านิยม มสธ. (stou Way) 3 ครัง
จนกระทังได้ค่านิยมร่วมที เรียกว่า smart value
2. มีการตรวจสภาพสิงแวดล้อม ในการทํางาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช โดยสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.4s-3 (4) รายงานการประชุมที
ประชุมผู้บริหาร ครังที 11/2552 เมือ
วันที 15 กันยายน 2552
มสธ.7.4-3 (5) รายงานการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. มีระบบส่งเสริมสนับ สนุนบุคลากร
ที มีศ ักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ
ความสํา เร็จและก้า วหน้า ในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที มีศ ักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน ดังนี
4.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตังบุคลากรสายวิช าการ ให้ด ํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
4.2 มีห ลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคลากรสายสนับ สนุน ให้ดํา รง
ตําแหน่งผู้ช ํานาญการ ผู้ช ํานาญการพิเศษ ผู้เชียวชาญ และผู้เชียวชาญพิเศษ
4.3 มีการประเมินเพื อคัดเลือกผู้อ ํานวยการสํานัก / สถาบัน /กอง /ศูนย์ โดยเปิด
โอกาสให้บุค คลที มีคุณ สมบัติต ามเกณฑ์ที กํา หนดเข้า มาสู่กระบวนการ
คัดเลือกตามความสมัครใจ

5. มีก ารประเมิน ความพึง พอใจของ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรที มีต่อการปฏิบ ัติงาน
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมสวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และ
ความก้าวหน้าในการทํางาน โดยกองการเจ้าหน้าที ศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ได้ร่วมกันออกแบบสํารวจความ
พึงพอใจทีมีต่อสวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และความก้าวหน้าในการ
ทํางาน และนําไปเก็บข้อมูลจริงในช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจก
แบบสอบถามไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึงได้แบบสอบถามตอบ
กลับจากทุกหน่วยงานรวมทังสิ น 910 คน

รายการเอกสารอ้างอิง
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. เรื อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งตังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ํารงตําแหน่ง
สูงขึ น
มสธ.7.4-4 (3) หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตังบุคลากรสายวิชาการ
มสธ.7.4-4 (4) หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช ํานาญการ/
ผู้เชียวชาญ หรือผู้ช ํานาญการพิเศษ
ระดับ 9
มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ทีมีต่อ
การปฏิบัติงานในมสธ.
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6. มีก ารนํา ผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมี
แนวทางในการปรับ ปรุง พัฒ นา
เพือให้ดีขึน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ได้มีการนําเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อทีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และได้นําความคิดเห็นของบุคลากรในข้อ 5 มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื อง
ทีสําคัญ ดังนี
1. ปรับปรุงห้องอาหารปาริชาติ เพือให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ โดยได้รับ
ใบประกาศนียบัตร food safety จากกระทรวงสาธารณสุข
2. การตรวจสุขภาพประจําปี ได้มีการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 และ
ให้บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
3. ปรับปรุงเส้นทางรถสวัส ดิการ เพือให้ครอบคลุม เส้นทางยิ งขึน พร้อม
เปลียนจากรถบัสพัด ลม และรถบัส ปรับ อากาศจากเดิม 3 เส้นทางเป็น
รถบัสปรับอากาศทุกเส้นทาง
4. จัดรถไฟฟ้า เพือรับส่งบุคลากรระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 คัน

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.4-6 (1) ใบประกาศนียบัตร food
safety จากกระทรวงสาธารณสุข
มสธ.7.4-6 (2) หนังสือเวียน/การจัดซือ
เจลล้างมือ
มสธ.7.4-6 (3) มติคณะกรรมการ
สวัสดิการในการประชุม
มสธ.7.4-6 (4) TOR การจัดจ้างรถบัส
ปรับอากาศ
มสธ.7.4-6 (5) มติทีประชุมผู้บริหาร
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เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 7.5 ศั กยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (สกอ. 7.5, สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร. 14)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพือ
การตัดสินใจ โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือการบริหาร การ
เรียนการสอนและการวิจัย ที แสดงคุณภาพของการบริหารจัด การระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายสําคัญคือ “การจัด
จ้างทีปรึกษาเข้ามาพัฒนาระบบสารสนเทศที สําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความ
รับ ผิด ชอบของรองอธิก ารบดีฝ่า ยปฏิบัติก าร ในฐานะที เป็น CIO (Chief of
Information Officer) เพือให้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความเชือมโยง
กัน อย่า งเป็น ระบบและใช้ท รัพ ยากรให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด ” ซึ งในรอบ
ปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยได้มีการจัด จ้างพัฒนาระบบ 3 ระบบที สําคัญ และ
ดําเนินการต่อเนื องจนถึงปีงบประมาณ 2552 ได้แก่
1. โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสํานักคอมพิวเตอร์จ ัด จ้างที ปรึกษาดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ขอบข่าย
ของงานครอบคลุม ข้อมูลนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบตั ร แบ่งเป็น 8 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ
ลงทะเบียนเรียน ระบบจัดสอบ ระบบประมวลผลสอบ ระบบสําเร็จการศึกษา
ระบบเปลียนแปลงข้อมูลนักศึกษา ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา และระบบ
บริการการศึกษา การดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลทัง 8 ระบบ เพือพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสนับ สนุนการเรียนการสอน การบริการ และการวิจ ัยเพือให้
สามารถเชื อมโยงข้อมูลกับทุกส่วนงานทีเกียวข้อง

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.5-1 (1) TOR โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษา
มสธ.7.5-1 (2) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา

173
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ (ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัส ดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ –พึง จ่า ยลักษณะ 3 มิติ มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดํา เนิน การจ้า งที
ปรึกษาเพื อวิเ คราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพือการบริหารจัดการ เกียวกับงบประมาณ พัสดุ การเงินและการ
บัญ ชี โดยโปรแกรมที พัฒ นาจะสามารถช่ว ยในการบริห ารจัด การของ
มหาวิท ยาลัยที มุ่งเน้น การวัด ผลสํา เร็จ ของงาน การเชื อมโยงของการบริห าร
จัดการทรัพยากรทีใช้เพือให้ได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที
กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรที ดีได้ มี
มาตรฐานสอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมทังมีการปรับ ปรุง
และเพิมประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับภาวการณ์ท างการบริหารงานในปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย
ขณะนีอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒ นาระบบซึงอยู่ในช่วงงวดงานที 4 คือการ
เชื อมโยงระบบงานให้ใช้งานได้สมบูรณ์ (ส่วนงานบัญชีและการเงิน ส่วนงาน
งบประมาณ ส่วนงานพัส ดุ พร้อมทังจัดอบรมผู้ใช้งาน และผู้บริหาร)
3. โครงการระบบสารสนเทศเพือการจัดการคุณภาพ STOU QMIS เพือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิท ยาลัย ทั งนี มหาวิท ยาลัย ได้ป รับ ปรุง ระบบ
ฐานข้อมูล STOU QMIS ได้แก่ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (sarcard) และจัดทําคู่มอื การใช้ระบบ (sarcard) ให้แก่
ผู้ใช้ระบบดังกล่าวด้วย

รายการเอกสารอ้างอิง
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
สารสนเทศการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง sarcard (Intranet)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Q
AChannel/word/kpi53/manual%20and%20
papers/sarcard_manual.pdf
มสธ.7.5-1 (6) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
การจัดการคุณภาพ STOU QMIS
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2. มีระบบฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. ปัจจุบ ันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ ดังนี
1.1 ฐานข้อมูลด้า นการบริห ารได้แก่ ระบบอินทราเน็ต ใช้รองรับการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น e-News, e-Office, e-Form, eDocument ,e-Mail ,STOU Search , e- Service Search
1.2 ฐานข้อมูลด้านการจัด การการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลัย สําหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่
- ที ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ที ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
- ที ประชุมสภาวิชาการ
- ที ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ที ประชุม ก.พ.อ. มสธ.
1.3 รายงาน/สรุปผลการประชุม
- ที ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ทีประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
- ทีประชุมสภาวิชาการ
- ทีประชุม ก.พ.อ. มสธ.
- ทีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ทีประชุมคณะกรรมการโนยบายและทรัพย์สิน

รายการเอกสารอ้างอิง
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/
Meetings/University/mixuni.htm
มสธ.7.5-2 (5)
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/
Meetings/Administrators/mixb.htm
มสธ.7.5-2 (6)
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/
Meetings/AcSenate/index.html
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2. มีระบบฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ
(ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1.4 ฐานข้อมูลด้านการวิจ ัย โดยมีสถาบันวิจ ัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการรับผิดชอบดูแล และปรับปรุงฐานข้อมูลและบทคัดย่องานวิจัย
ทังด้านการศึกษาทางไกล และงานวิจ ัยของมหาวิทยาลัย

1.5 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(MIS) ทีกองแผนงานควบคุมดูแล ประกอบด้วย
- สารสนเทศด้านนักศึกษา
- สารสนเทศด้านผู้เรียน
- สารสนเทศด้านหลักสูตร
- สารสนเทศด้านคณาจารย์ และบุคลากร
- สารสนเทศด้านชุดวิชา
- สารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน
- สารสนเทศด้านอาคารสถานที
- สารสนเทศด้านผู้สําเร็จการศึกษา
- สารสนเทศด้านวิจ ัย
- สารสนเทศครุภัณฑ์ทีสําคัญ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.5-2 (7)
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOld
Page/planeng/
มสธ.7.5-2 (8)
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOld
Page/NewPage/
มสธ.7.5-2(9) http://172.20.14.131/stoumis/
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2. มีระบบฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ
(ต่อ )

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจ เพิมเติม
ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
(อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
2.2 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ดังนี
1. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security)
1.1 การกําหนดสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูล
1.2 การกําหนดสิทธิการใช้ระบบ
1.3 การกําหนดสิทธิการใช้โปรแกรมประยุกต์
2. มีแผนและการดําเนินการสํารองฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และประกาศนียบัตร สัปดาห์ละ 2 ครัง
3. มีการกําหนดและทบทวนสิทธิ เข้า-ออกห้องศูนย์กลางเครือข่าย และมีการบันทึก
การเข้า-ออก เพือเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของศูนย์กลางเครือข่าย

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.5-2 (10) TOR โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษา
มสธ.7.5-2 (11) TOR โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/
OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
(ใช้หลักฐานเดียวกับ มสธ. 7.5-1(3))
มสธ.7.5-3(1) (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)

มสธ.7.5-3(2) (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)
มสธ.7.5-3(3) (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่)
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
(ต่อ )

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลบนเครือง Server และระบบ
สํารองข้อมูล (Backup System) ทุกฐานข้อมูล
5. มีการกําหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลัย
เพือประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการประชุม
6. มีการควบคุมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ Single ID เพือให้
บุ คลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้เครืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเข้าถึงฐานข้อมูลและสารสนเทศ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.5-3(4) (ข้อมูลใช้ภายในไม่เผยแพร่ )
มสธ.7.5-3(5) หลักฐานของหน่วยงานต่างๆ
ทีขอ User name และ Password ในการเข้า
ใช้งานระบบ
มสธ.7.5-3(6) การ login เข้าใช้งานเครือง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการใส่
Username และ Password

มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้ อมูล
ดังนี
1. มีการรายงานผลการตรวจสอบไวรัสต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Symantec Endpoint มสธ.7.5-3(7) รายงาน Infected and At
Protection เพือป้องกันเครื องคอมพิวเตอร์ทุกเครื องภายในมหาวิทยาลัยทีเชื อมต่อ Risk Computers และรายงาน Client
เข้ากับระบบเครือข่าย
Inventory ของ Symantec
2. มีร ะบบการตรวจสอบการทํา งานของอุป กรณ์ห ลัก บนระบบเครือ ข่า ย - มสธ.7.5-3(8) http://nms.stou.ac.th
อินเทอร์เน็ต
มสธ.7.5-3(9) https://netmon.stou.ac.th
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลใน 3
ฐานข้อมูล
ระบบดังนี
1. สํารวจความพึงพอใจการใช้ระบบบริการสารสนเทศนักศึกษา
มสธ.7.5-4(1) แบบสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัวไป
http://www.stou.ac.th/webpoll/index.asp
2. สํารวจความพึงพอใจการทดลองใช้งานระบบค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Search Engine)

มสธ.7.5-4(2) สรุปผลการวิเ คราะห์ข้อมูล
การสํารวจความพึงพอใจในการทดลองใช้
งานฯ และแบบประเมินผลฝึกอบรมระบบ
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (STOU Search
Engine)

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

มสธ.7.5-4(3) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจ
การใช้ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552
(http://eservice.stou.ac.th)
และตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้งานงานระบบบริการ-สารสนเทศ
มสธ.
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5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3
และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นําผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจในข้อ 1-3 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ดังนี
1. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1.1 มีการทบทวนและกําหนดสิทธิในการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์
เป็นรายปี

1.2 มีระบบการเฝ้าระวังการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
2.1 เพือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนจากระบบงานทะเบียนข้อมูลนักศึกษา และระบบ
บริการสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จ ้างทีปรึกษาในการบูรณาการ
ระบบงานทังสองระบบเข้าด้วยกันเป็นระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา ขณะนี บริษ ัทซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด ได้รายงานความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ

รายการเอกสารอ้างอิง

มสธ.7.5-5(1)
บันทึกการขอ Username และ Password จาก
สํานักทะเบียนและวัดผล มีบ ัญชีการรับรองการ
เปลียนแปลง Password

(ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )
มสธ.7.5-5(2)
http://avs-pri:9090/symantec.html
มีบัญชีการรับรองการเปลี ยนแปลง
Password (ข้อมูลใช้ภายใน-ไม่เผยแพร่ )
มสธ.7.5-5 (3) TOR โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษา
มสธ.7.5-5 (4) รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริก ารการศึกษา
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5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3
และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
(ต่อ )

6. มีการเชือมโยงระบบฐานข้อมูลของ
สถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับ
สํานักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรู ปแบบมาตรฐานที
กําหนด

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการปรับปรุง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
- เปลียนรหัสผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
- ระบบการประชุม e-Meeting จะมี Username และ Password ซึงเป็นระบบ
Single User ทีสามารถเข้าใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ได้ทุกระบบ
ได้แก่ ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระบบการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย, ระบบการประชุม ก.พ.อ.มสธ. ระบบการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และระบบการประชุมสภาวิชาการ
2.3 มีการจัดซือ Software เพือขยายระบบ (เชือมโยง) e-Mail และ ระบบ e-Form
ภายใต้ระบบบริการสารสนเทศ มสธ. E-Service STOU
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะทํางานบริหารจัด การระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพือดําเนินการบริหาร
จัด การระบบฐานข้อมูล (ตัวชี วัด ที 14 ระดับ ความสํา เร็จ ของการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึก ษา บุคลากร หลักสูต ร การเงินอุดมศึกษาและ
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต) โดยเชือมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. ตามรูป แบบและเกณฑ์ม าตรฐานที สกอ.กําหนด
พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติร าชการตามคํา รับ รองการปฏิบัติราชการให้แก่
สํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ.7.5-5(5) หลักฐานของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีขอ User name และ Password
ในการเข้าใช้งานระบบ

มสธ.7.5-5(6) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.7.5-6(1) เว็บไซต์ทเผยแพร่
ี
ข้อมูล
ตัวชี วัดที 14
http://www.stou.ac.th/Sar/index14.html
มสธ.7.5-6(2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ปี พ.ศ.2552 (ตัวชีวัดที 14)
http://eservice.stou.ac.th/edocument/QACh
annel/word/kpi52/SAR%2012%20month_5
2.pdf
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

2 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

182
ตัวบ่งชี ที 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)
วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจ ัยทีได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซําได้)
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษานั น (รวมลาศึกษาต่อ )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2
มากกว่าหรือเท่ากับ
X 100 = ร้อยละ 12.50
ร้อยละ 2
16
เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.1 - 0.99
ร้อยละ 1 – 1.99
ร้อยละ 2
ผลการประเมิน
การบรรลุ
คะแนนการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
เป้าหมาย
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2
3
P
ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 12.50
*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.7(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบ่งชี ที 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีก ารแต่ง ตั งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี ยง โดยมี
ผู้บ ริห า รระดับ สูง และตัว แท น
ห น่ว ย ง า น ใ น สัง กัด ร่ว ม เ ป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย
ผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้องมีบ ทบาท
สํา คัญ ในการกํา หนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี ยงที
ส่ง ผลกระทบ ห รือ ส ร้า ง ควา ม
เสียหายหรือความล้ม เหลวหรือลด
โอกาสที จะบรรลุเ ป้าหมายในการ
บริห ารงาน และจัด ลํา ดั บ ความ
สําคัญของปัจจัยเสียง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการแต่งตั งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี ยง โดยมีประธาน
สาขาวิช าเป็น ประธานคณะกรรมการ และมีผ้แู ทนคณาจ ารย์จ ากวิช าเอกเป็น
กรรมการ โดยคณะกรรมการประจํา สาขาวิช ามีบ ทบาท สํา คัญ ในการกํา หนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี ยง

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.8-1 (1) คําสังเลขที 4/2552, 2/2553
แต่งตังคณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี ยงของสาขาวิชา
วท. 7.8-1 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครังที 4/2552,
5/2552 และ 3/2553

มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี ยงทีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสียง โดยคณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี ยง และนําเสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท. 7.8-2 (1) แผนบริหารความเสี ยงและ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ บสน.1)
วท. 7.8-1 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครังที 4/2552,
5/2552 และ 3/2553 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท.
7.8-1(2))
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3. มีการจัด ทําแผนบริห ารความเสี ยง
โด ยแผนดัง กล่า วต้อ งกํา ห น ด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สร้า งความรู้ ความเข้า ใจให้ก ับ
บุค ลากรทุก ระดับ ในด้า นกา ร
บริห ารความ เสี ยง และการ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี ยงที จะเกิด ขึ นอย่า งเป็น
รูปธรรม
4. มีการดํา เนิน การตามแผนบริห าร
ความเสี ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการจัดทําแผนบริหารความเสียงและควบคุมภายใน โดยกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ก ับบุคลากรทุกระดับในด้านการ
บริหารความเสี ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี ยงทีจะเกิดขึน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยแจ้งให้คณาจารย์สาขาวิชาทราบในทีประชุมคณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี ยง โดยมีการรายงานผลการปฏิบ ัติการ
ตามแผนบริห ารความเสี ยงและการควบคุม ภายในระดับ สาขาวิช า ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ บสน.2)

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.8-3 (1) แผนบริหารความเสี ยงและ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ บสน.1)
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 7.8-2(1))

วท. 7.8-4 (1) แบบรายงานการปฏิบัติการตาม
แผนบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 (แบบ บสน.2)
5. มีการสรุป ผลการดํา เนินงานตาม
มีการสรุป ผลการดํา เนินงานตามแผนบริห ารความเสี ยง โดยมีการแสดง วท. 7.8-5 (1) แบบรายงานการปฏิบัติการตาม
แผนบริหารความเสี ยง ตลอดจนมี สถานะการดําเนินการ และมีการระบุจดุ อ่อนที จะต้องแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะใน แผนบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
ก า ร กํา ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ การปรับปรุงแผนบริหารความเสี ยงต่อมหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผน
2552 (แบบ บสน.2) (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท.
บริหารความเสี ยงต่อมหาวิทยาลัย
7.8-4(1))
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3 คะแนน

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (สกอ. 7.9)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานได้ก ําหนด
ในการประเมินผลภายในสาขาวิชา แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบ ัติราชการประจําปีงบประมาณ 2552 โดยจัด
ให้มีการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2552
สาขาวิชาได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2552 และลง
นามคํารับรองฯ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. มีแผนงานการประเมินผลภายใน
สาขาวิชาได้ก ําหนดแผนการติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สาขาวิชา
ไว้ดังนี
1. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต/ปรับปรุงชุด
วิชาในทีประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุกครัง
2. รายงานความก้า วหน้า ในการผลิต /ปรับ ปรุง ชุด วิช าในระบบสารสนเทศการ
จัด การข้อ มูล การผลิต และปรับ ปรุง ชุด วิช า ซึ งใช้เ ป็น ข้อ มูล ในติด ตาม
ความก้าวหน้าฯ ในสภาวิชาการ
3. รายงานผลการดําเนิน งานตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 9
เดือน และ 12 เดือน
4. รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจําปี 2552 ต่อกองแผนงานเป็นประจํา
ทุกเดือน

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.9-1(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2552
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2))

วท. 7.9-2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
วท. 7.9-2(2) ระบบสารสนเทศฯ
http://school/track/main.php
วท. 7.9-2(3) รายงานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน
วท. 7.9-2(4) รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณประจําปี 2552
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชีและเป้าหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
สาขาวิชา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สาขาวิช ามีการกําหนดตัวบ่ง ชี และเป้าหมาย ตามพันธกิจและยุท ธศาสตร์ของ วท. 7.9-3(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สาขาวิชา โดยระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2552
ประจําปีงบประมาณ 2552
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2))

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของ
หน่วยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า โดยกําหนดเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที
เกียวข้องกับหน่วยงานให้เชือมโยง
กับเป้าประสงค์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

สาขาวิชามีการจัดทําแผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของการพัฒนาสาขาวิช า
ในระยะ 5 ปี (2553-2557) โดยกํา หนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที
เกียวข้องกับสาขาวิช า และเชื อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุท ธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็น
สาขาวิชาได้ทบทวนและยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาร่วมกันพิจารณาวิสยั ทัศน์และ
ระดับคณะ หรือเทียบเท่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทังจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ Strategy Map และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท. 7.9-4(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา
พ.ศ. 2553-2557
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(2))
วท. 7.9-4(2) แผนที การเชื อมโยงยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชากับ ยุท ธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-2(3))
วท. 7.9-5(1) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา
พ.ศ. 2553-2557 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท.
1.1-2(2))
วท. 7.9-5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครังที 7/53
และ 8/53 และรายงานการประชุม
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
สาขาวิชา ครังที 1/53 และ /
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6. มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีและเป้าหมาย
ตามคํารับรองของผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชามีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ง ชี และเป้าหมายตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี
1. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการผลิต/ปรับปรุงชุด
วิชาในการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุกครัง
2. รายงานความก้า วหน้า ในการผลิต /ปรับ ปรุง ชุด วิช าในระบบสารสนเทศการ
จัด การข้อ มูล การผลิต และปรับ ปรุง ชุด วิช า ซึ งใช้เ ป็น ข้อ มูล ในติด ตาม
ความก้าวหน้าฯ ในสภาวิชาการ
3. รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 9
เดือน และ 12 เดือน
4. รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจําปี 2552 ต่อกองแผนงานเป็นประจํา
ทุกเดือน

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.9-6(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-5(1))
วท. 7.9-6(2) ระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
http://school/track/main.php
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 7.9-2(2))
วท. 7.9-6(3) รายงานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2))
วท. 7.9-6(4) รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณประจําปี 2552
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
สาขาวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี และเป้าหมายตามคํารับรอง วท. 7.9-7(1) รายงานการประชุม
ตัวบ่งชี และเป้าหมายตามคํารับรอง การปฏิบ ัติราชการ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชาทุก ตัวบ่งชี เมื อตัว คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
บ่งชี ใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที กําหนดไว้ จะช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพือลด (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-5(1))
ความเสี ยง เช่น
วท. 7.9-7(2) รายงานผลการดําเนินงานตาม
- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกําหนดเนื องจากมีจ ํานวนคณาจารย์ คํารับรองฯ รอบ 6, 9, 12 เดือน
ไม่เพียงพอในการเปิดสอน จึงพิจารณาเลือนกําหนดการพัฒ นาหลักสูตร
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-4(2))
- การผลิต/ปรับปรุงชุ ดวิชาไม่เป็นไปตามกําหนดเนื องจากผู้เขียนไม่ส่งงานตาม
กําหนด จึงพิจารณายกเนือหาจากชุดวิชาอื นมาใช้แทน หรือเปลี ยนผู้เขียนใหม่
สาขาวิชาจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีและ
เป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและเสนอกองแผนงาน เป็นรายไตรมาส
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8. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารไปเชือมโยง
กับระบบการสร้างแรงจูงใจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
-

รายการเอกสารอ้างอิง
-

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย

ครบ 8 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

X

2

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 7.9.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ ประจํา (สมศ 5.10)
วิธีการคํานวณ
จํานวนเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทังในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั น
จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษานั น (ทังทีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ )
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2552
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมทังสิ น จํานวนอาจารย์ประจํา* เฉลียต่ออาจารย์ประจํา
กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(คน)
(บาท : คน)
งบประมาณพัฒนาคณาจารย์
70,460
920,994
991,454
16
61,965.88
* นับจํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัติงานจริง รวมทีลาศึกษาต่อ

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

1 - 6,499 บาทต่อคน

6,500 - 9,999 บาทต่อคน

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาทต่อคน

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2552
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

10,000 บาท:คน
61,965.88 บาท:คน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 7.9.1(1) ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชีที 7.9.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทังในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
ทีมา : กองการเจ้าหน้าที
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องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี ที 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกัน
สาขาวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คุณภาพการศึกษาภายในที
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการประกันคุณภาพ
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ การศึกษา พ.ศ.2550 ได้แก่
สถาบัน
- แต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศึกษา 2552
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ร่วมกันจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศึกษา 2552
- นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีการศึกษา 2552 ต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.1-1(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2550
วท. 9.1-1(2) คําสังแต่งตังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท. 9.1-1(3) ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552
วท. 9.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ
วท. 9.1-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา ครังที 12/2553 วันที 14 ก.ค.53
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรืองการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจาก
ภาคีทงภายในและภายนอกสถาบั
ั
น

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สาขาวิชามีการกําหนดนโยบายเรืองการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
วท. 9.1-2(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2552 (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 1.1-3(2))
วท. 9.1-2(2) คําสังแต่งตังคณะกรรมการประกัน
โดยกําหนดเป็นตัวบ่งชี ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2552
ทังนี อาจารย์ประจําสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาฯ (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 9.11(2))
ตนเองหรือเป็นคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา
วท. 9.1-2(3) คําสังแต่งตังคณะทํางานตรวจสอบ
นอกจากนี อาจารย์จากสาขาวิชาอืนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
คุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา
เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี และเกณฑ์คุณภาพทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
วท. 9.1-3(1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และเกณฑ์คุณภาพทีสอดคล้องกับ การอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึงมาตรฐานตัว ประจําปีการศึกษา 2552 ในหัวข้อความเชือมโยง
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
บ่งชี และเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ. และ ของตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายในกับ
มาตรฐานอืน ๆ ทีเกียวข้อง และ
กพร. รวมทังเพิมเติมตัวบ่งชี อัตลักษณ์ของ มสธ. เพือสะท้อนคุณภาพของระบบ ภายนอก
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ การศึกษาทางไกล
ภายนอก
วท. 9.1-4(1) หนังสือ ศธ 0522.13/ว 16 เรื อง การ
4. มีการดําเนินงานด้านการประกัน
มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีครบถ้วน ทังการควบคุมคุณภาพ
คุณภาพทีครบถ้วน ทังการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกปี ตังแต่ปี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
2545 จนถึงปัจจุบัน โดยศูนย์ป ระสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. จัด วท. 9.1-4(2) ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนือง ประชุมชีแจงแก่หน่วยงานภายในเพือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประกัน การศึกษาภายใน (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.11(3))
เป็นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวม คุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
วท. 9.1-4(3) หนังสือ ศธ 0522.13/ว 49 เรื อง การ
ปีที มีการติดตาม)
การศึกษา รวมทังติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
เสนอรายชือผู้ประเมินและการกําหนดช่วงเวลา
การศึกษา 2552 พร้อมทังเสนอรายชือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2552
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
มีการนําผลการประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2551 มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสาขาวิชา รายละเอียดระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ส่วนที 1 ข้อ 9.
แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินในรอบปีที ผ่านมา ในหน้าที 12-13

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.1-5(1) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2551
วท. 9.1-5(2) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 ส่วนที
1 ข้อ 9. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินใน
รอบปีที ผ่านมา (หน้า 12-13)

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. จัดทําฐานข้อมูลกลาง
ทีสนับสนุนการประกันคุณภาพ เพือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552.ทีสนับสนุนการ
การศึกษา และใช้ร่วมกันทังระดับ ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช้ร่วมกันทังระดับบุคคล สาขาวิชา สํานัก
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน และสถาบัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย
- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทังหมด และผู้สาํ เร็จการศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตรทังหมดทีเปิดสอน และหลักสูตรที ได้มาตรฐานตาม สกอ.
- ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ตําแหน่งทางวิชาการ
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตัวบ่งชีทีทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน

วท. 9.1-6(1) ฐานข้อมูลกลางเพือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
/QAChannel/QAIndex/walls/SAR_QA52.htm
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน ทังภายในและภายนอกสถาบัน โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ทังภายในและ ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถาบัน

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.1-7(1) โครงการศึกษาดูงานความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (สกอ. 9.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมิน ของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการ
ป ระกัน คุณ ภ า พ ก า รศึก ษ า แ ก่
นักศึกษา
2. มีร ะบบส่ง เสริม ให้นัก ศึก ษานํา
ความรู้ด้านการประกันคุณ ภาพไป
ใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้ นักศึกษามีส่วนร่ว มใน
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4. นัก ศึก ษามีก ารใช้ก ระบวนการ
คุณ ภาพในการพัฒ นาคุณภาพของ
กิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้ า งเครือข่า ยการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ตามที สํานักงานคณะกรรมการการอุด ม ศึกษา (สกอ.) มีนโยบายส่ง เสริม
สนับ สนุนให้นิสิต นักศึกษาเข้า มามีส่ว นร่ว มในการดํา เนินงานด้า นการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในสถาบันอุด มศึกษาในฐานะที เป็น ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
โดยตรง เพื อเป็นพลัง สํา คัญ ในการผลัก ดันงานประกัน คุณ ภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ งขึน โดยกําหนดให้มีตัวบ่งชี เรื อง การมีระบบและ
กลไกการให้ความรู้และทักษะด้า นการประกันคุณ ภาพแก่นักศึกษา เสริม สร้า ง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเพือให้นิสิตนักศึ กษาได้มี
ความรู้ ความเข้า ใจ มีทักษะ และมีส่ว นร่ว มในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
รวมทังนํา ระบบ หรือกระบวนการประกัน คุณ ภาพไปปรับ ใช้ใ นทุกกิกรรม /
โครงการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญ ของนโยบายดังกล่าว
จึง มอบหมายให้ศูน ย์วทิ ยพัฒ นา มสธ. เพชรบุรี โดยความร่ว มมือของศูน ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษามสธ. กับนักศึกษาในเขตพืนทีการให้บริการของ

รายการเอกสารอ้างอิง
มสธ. 9.2-1(1) สรุปผลการจัดโครงการ
สัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพืนที
การให้บริการของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2552
มสธ. 9.2-1(2) กําหนดการสัมมนาผู้นํา
ชมรมนักศึกษา
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6. มีร ะบบติด ตามประเมิน ผลการ
ป ระกัน คุณ ภา พ ในกิจ ก รรม ที
นักศึกษาดําเนินการ และในส่วนที
นักศึกษามีส่ว นร่วมกับการประกัน
คุณภาพของสถาบัน
7. มีการนํา ผลการประเมินไปพั ฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไก
การดํา เนิน งานประกัน คุณ ภาพที
เกียวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนือง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยประยุกต์หลักสูต รฝึกอบรมนิสิต นักศึกษาเพื อ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ.
เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการ แต่เนื องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ จึงได้
แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะกล่าวคือ ระยะแรกจะเน้นการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และให้นักศึกษาเรียนรู้ในการนําระบบการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการวางแผนทํากิจกรรมของนักศึกษา ภายใต้ชื อโครงการ
การสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบันอุด มศึกษาในเขตพื นที บริการของศูนย์วิท ยพัฒ นา มสธ. เพชรบุรี โดย
ดําเนินงานไปแล้วเมือวันที 9 มีนาคม 2553 และระยะที 2 เป็ นโครงการต่อยอดจาก
ระยะแรก มีว ัตถุประสงค์เพือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนําวงจรคุณภาพที
ได้เ รียนรู้จ ากโครงการระยะแรกมาประยุกต์ใ ช้ใ นการทํา กิจ กรรมของนักศึก ษา
ภายใต้ชื อโครงการการใช้กระบวนการประกันคุณ ภาพเพื อพัฒ นาคุณ ภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา : ร้อนนัก รักษ์ โลก ซึงโครงการนีได้ด ําเนินการไปแล้วเมือวันที 7
พฤษภาคม 2553 ผลการดําเนินงานโดยสรุปเป็นดังนี
1. การสัม มนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนัก ศึกษา มสธ. กับ
นักศึก ษาสถาบันอุดมศึก ษาในเขตพื นที บริก ารของศูนย์วิท ยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี เมือวันที 9 มีนาคม 2553 ( โครงการระยะที 1 )
ผลทีได้รับจากการสัมมนาเครือข่ายครั งนี คือ นักศึกษาได้นําความรู้เ รื อง
การประกันคุณภาพไปประยุกต์ใ นการวางแผนทํากิจกรรมนักศึกษาและให้
ผู้แทนกลุ่มนักศึกษาได้นําเสนอโครงการต่าง ๆ เพือให้นักศึกษาทีเข้าร่วม

รายการเอกสารอ้างอิง
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สัม มนาได้คัด เลือ กโครงการที มีค วามชัด เจนและสามารถนํา ไปปฏิบัติไ ด้
ปรากฏว่านักศึกษาลงมติค ัดเลือกโครงการ “ร้อนนัก รักษ์โลก” ด้วยการปลูกป่า
ชายเลน ซึงเป็นโครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ งแวดล้อม พร้อมทังมี
การคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของเครือข่ายนักศึกษา เพือ
วางแผนการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมครบวงจรคุณภาพ ทังนี โดยมีศนู ย์วทิ ย
พัฒนา มสธ.เพชรบุรี ทําหน้าทีประสานรายละเอียด และจะจัดหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการระยะที 2 ต่อไป
2. การใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา :
ร้อนนัก รักษ์โลก เมื อวันที 9 พฤษภาคม 2553 ( โครงการระยะที 2 )
นักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามวงจร
PDCA มาประยุกต์ใ ช้ใ นการทํา กิจ กรรม นอกจากนี ยัง ได้เ รียนรู้การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมทังได้ฝึกประสบการณ์ในการ
ทํางานเป็นทีม การแบ่งงานกันทํา ตลอดจนการจัดการปัญหาสิ งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชนท้องถิน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา
จากการดํา เนินโครงการทั ง 2 ระยะข้า งต้น โดยภาพรวม สรุป ได้วา่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทตัี งไว้ นันคือ การใช้พลังความคิดของนิสิตนักศึกษา
ในการขับเคลือนคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการทํากิจกรรมที
นิสิต นักศึกษาได้เ รียนรู้ร่วมกัน การสร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือของนิสิต
นักศึกษาสามารถดําเนินการได้ทงั ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน ใน
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
หลากหลายรูปแบบ ซึงหากมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองจะทําให้เกิดสังคมแห่ ง
การเรียนรู้ที มีคุณภาพ และสามารถนําไปต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์เพือช่วย
ยกระดับ คุณภาพการศึกษาระดับอุด มศึกษาโดยรวม ดังนัน เพือให้เครือข่า ย
ระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื นที บริการของ
ศูน ย์วิท ยพัฒ นา มสธ . เพช รบุรี มีค ว าม ยั งยืน และอย่า ง ต่อ เ นื อง
สถาบันอุดมศึกษาทีเข้าร่วมเครือข่ายในครั งนีจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่า ให้มีการนํา
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาไปปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อๆ ไป และจะหมุนเวียน
กันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจําปี โดยปีการศึกษาต่อไป ( ปีการศึกษา
2553 ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับเป็นเจ้าภาพ
นอกจากนี ยัง มีการบรรยายให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่ผ ู้นํา ชมรมนักศึกษา มสธ. ทัวประเทศเป็นประจําทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2552 กําหนดจัด การสัม มนา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมือวันที 4 - 6 มิถุนายน 2553

รายการเอกสารอ้างอิง
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี ที 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
สาขาวิชามีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในอย่างต่อเนื อง ดังนี
อย่างต่อเนือง
- แต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพือทําหน้าทีในการวางนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ
ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
- ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศึกษา 2552
- จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพือร่วมกันพิจารณาตัว
บ่งชี ตามที มหาวิทยาลัยกําหนด โดยศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีการศึกษา 2552 และร่วมกันเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา
2552
- นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีการศึกษา 2552 ต่อคณะกรรมการประจําสาขาวิชา

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.3-1(1) คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้หลักฐาน
เดียวกับ วท. 9.1-1(2))
วท. 9.3-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปีการศึกษา 2552 (ใช้
หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-3(1))
วท. 9.3-1(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-1(4))
วท. 9.3-1(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ครังที
12/2553 วันที 14 ก.ค.53 (ใช้หลักฐานเดียวกับ
วท. 9.1-1(5))
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2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
สาขาวิชามีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ และ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชีต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป มีการ
ปรับเกณฑ์ค่าเป้าหมายผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี ต่างๆ ให้มีพ ัฒนาการทีสูงขึน
เช่น ในปีการศึกษา 2551 ตังค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี อยู่ค่าสูงสุดของเกณฑ์คะแนน
ระดับที 2 ส่วนในปีการศึกษา 2552 ตังต่าเป้าหมายของตัวบ่งชี อยู่ทีค่าตําสุดของ
เกณฑ์คะแนนระดับที 3 เป็นต้น

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.3-2(1) เอกสารเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชีในปีการศึกษา
2551 กับ 2552

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
สาขาวิชามีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานที
เกียวข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีกําหนด ดังนี
เกียวข้องและสาธารณชนภายในเวลา 1. คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีกําหนด
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท. 9.3-3(1) รายงานประชุมคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครังที 14/52, 15/52, 2/53
วท. 9.3-3(2) เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หัวข้อ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา”
http://www.stou.ac.th/schools/sst/QC/
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4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
สาขาวิชามีการนําผลการประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึก ษา 2551 มาพัฒนาปรับปรุงการ
หน่วยงานอย่างต่อเนื อง
ดําเนินงานของสาขาวิชา รายละเอียดระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ส่วนที 1 ข้อ 9.
แผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินในรอบปีที ผ่านมา ในหน้าที 12-13

รายการเอกสารอ้างอิง
วท. 9.3-4(1) รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา
2551 (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-5(1))
วท. 9.3-4(2) รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา
2552 ส่วนที 1 ข้อ 9. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินในรอบปีที ผ่านมา
(หน้า 12-13) (ใช้ห ลักฐานเดียวกับ วท. 9.15(2))

5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาได้ปรับแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาโดย
ทีหน่วยงานพัฒนาขึน หรือมีการ
จัดตังคณะทํางานด้านต่างๆ ภายในสาขาวิชาให้สอดคล้องและสนับสนุนการ
จัดทําแนวปฏิบัติทดีี เพือการเป็น
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสาขาวิชา
แหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและ
และได้จ ัดตังคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา โดย
สถาบันอืนๆ
กําหนดให้ทาํ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขา ก่อนที จะรับการ
ประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที มหาวิทยาลัยฯ
แต่งตัง

วท. 9.3-5(1) คําสังแต่งตังคณะทํางานด้าน
ต่างๆ ภายในสาขาวิชา
วท. 9.3-5(2) คําสังแต่งตังคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
สาขาวิชา (ใช้หลักฐานเดียวกับ วท. 9.1-2(3))
วท. 9.3-5(3) แผนการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี

P

3

*การบรรลุเป้าหมาย P = บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

