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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.3 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่
1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสาขาวิ ชานี้ โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อม
ของบุคลากร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ และรูปแบบการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาจานวนมาก
ในระบบการศึกษาทางไกล ดังนั้นในระยะแรกของการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชา จึงได้ดาเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ยังคงเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ พศศศ2533 จนถึง
พศศศ2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี -สารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระบบราชการทั้งหมด เป็น
ผลให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดตั้งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดาเนินงานต่างๆ เช่นเดียวกับสาขาวิชา
อื่นๆ ของมหาวิท ยาลั ย
และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิ ทยาลัยจึง ได้ออกประกาศจัดตั้ง สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิ ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงทั้ง 3 หลักสูตรนี้ได้กาหนดเปิด
สอนไว้ในปีการศึกษา 2555 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนหลักสูตรนี้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2557

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน (ใช้ของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะแก่
ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัด ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความ
ต้องการของสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
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3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา

คณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยเลขานุการกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา

ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค

ช่วงเวลาดารงตาแหน่ง
1 กันยายน 2545 ถึง 30 กันยายน 2554
1 ตุลาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
1 ตุลาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน
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4. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเข้าใหม่ 2,894 คน นักศึกษาทัง้ หมดจานวน 3,958 คน และผูส้ าเร็จการศึกษา จานวน 276 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
หน่วย : คน

ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

นักศึกษาเข้าใหม่
2,894
41
2,935

นักศึกษาทั้งหมด
3,958
40
3.998

ผู้สาเร็จการศึกษา
276
276

ที่มา : กองแผนงาน

5. หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จานวน 3 หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สานักวิชาการ

จานวนหลักสูตร
2
1
3
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6. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดงั นี้
6.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

สายวิชาการ
10
8
18

สายสนับสนุน
2
2
1
5

รวม
12
10
1
23
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ
หน่วย : คน

อาจารย์ประจา (คน)
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
15
3
อาจารย์ชั่วคราว (คน)
-

ตรี
-

วุฒิการศึกษา (คน)
โท
เอก
14
4
-

-

อาจารย์
8
-

ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1
9
-

-

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

7. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้
(เงินนอกงบประมาณ)
105,800
5,195,300
228,000
5,529,100

หมายเหตุ เป็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พศศศ 2554
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

-
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พศศศ 2545 โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมาย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะ
ดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานสาหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สกอศ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 9 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศศ และ กศพศรศ เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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9. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
ต้ อ งน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สาขาวิ ช าฯ ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผน
ปฏิบัตริ าชการประจาปี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ต้องส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์เร่งสร้าง
ผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับตาแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น
2. ต้องจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ปรับปรุงระบบและกลไกการนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาเชือ่ มโยงกับการจัดการ
ความรู้
2. ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ทาวิจัย
เพิ่มมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ต้ อ งด าเนิ น การบู ร ณาการงานบริ ก าร
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย รวมทั้งประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการประจาปีของ
สาขาวิ ช าฯ ตามผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ

ภายใน
ปีการศึกษา 2554

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส า ข า วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี 5 ปี
พศศศ 2553-2557

1. ส่งอาจารย์เข้าร่วมฟังคาชี้แจงการเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพือ่ ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
2. เร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อปรับตาแหน่งทางวิชาการ

ตลอด
ปีการศึกษา 2554

รายชื่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังคา
ชี้แ จงการเสนอผลงานทางวิ ช าการ
เพื่อปรับตาแหน่งทางวิชาการ

1. นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาเชื่อมโยงกับ
การจัดการความรู้
2. ก าหนดให้ ง านวิ จัยเป็ น คะแนนส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นระดั บ เงิ น เดื อ นของ
คณาจารย์

ภายใน
ปีการศึกษา 2554
และตลอด
ปีการศึกษา 2554

กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ในการจัดทา Learning
Object Module (LOM)

จัดทาแผนการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ
แก่สังคม และการเรียนการสอน

ภายใน
ปีการศึกษา 2554

ยังไม่มีการดาเนินการ

