ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
คำอธิบำย :
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในสถำบันอุดมศึกษำประกำรหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำจึ ง ต้ อ งจั ด สรรเงิ น จำกภำยในสถำบั น และที่ ไ ด้ รั บ จำกภำยนอกสถำบั น เพื่ อ สนับ สนุน กำรท ำวิ จัย หรือ งำนสร้ ำ งสรรค์ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิภ ำพ ตำม
สภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ คณะหรือสถำบันได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะ/สถำบันอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน :
1
ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด

2
3
4
5
มีผลกำร
มีกำรเก็บข้อมูล
3+มีแนวโน้ม
4+มีกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนเบื้องต้น อย่ำงเป็นระบบ ผลกำรดำเนินงำน เหนือกว่ำที่เกณฑ์
(เป็นข้อมูลดิบ
สำมำรถ/มีผลกำร
ของระบบดี
กำหนด
เริ่มมีระบบ
วิเครำะห์
ทำให้เกิดผลเป็นไป/
ส่งผลให้เกิด
แต่ยังไม่่สมบูรณ์
กำรดำเนินงำน
ในทิศทำงตำม
กำรพัฒนำระบบ
ไม่สำมำรถ/
เทียบกับเป้ำหมำย เป้ำหมำยที่กำหนด
ไม่มีกำรวิเครำะห์)

ระดับสำขำวิชำ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ

=

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

6
7
5+มีผลกำร
excellent
ดำเนินงำน
(world-class or
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำ leading practices)
คู่เทียบ
ในระดับชัน้ นำ
ของประเทศ

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย
ผลกำรดำเนินงำนระดับสำขำวิชำ :
ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
วท 1 - (1) เงินวิจัยที่
ได้รับจัดสรร

มีแนวโน้มไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ดังนี้
แหล่งทุน

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย (บำท)
ปงม. 2556

ปงม. 2557

ปงม. 2558

ปงม. 2559

รวม

เงินสนับสนุนงำนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย (1)

20,000.00

445,900.00

212,440.00 430,180.00 1,108,520.00

เงินสนับสนุนงำนวิจัยภำยนอกมหำวิทยำลัย (2)

290,203.33

-

6,826,630.00 2,380,550.00 9,497,383.33

รวมทั้งสิ้น (3) = (1)+(2)

310,203.33 445,900.00 7,039,070.00 2,810,730.00 10,605,903.33

จำนวนอำจำรย์ประจำสำขำวิชำ (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) (4)

17

17

เงินสนับสนุนงำนวิจัยต่ออำจำรย์ประจำ (5) = (3) / (4)

18,247.25

26,229.41

ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

60,000.00

60,000.00

18

18

391,059.44 156,151.67
60,000.00

60,000.00

คะแนน
4.00

ตัวบ่งชี้ที่ S.2 อัตรำกำรอบรมบุคลำกรใหม่ (สำยวิชำกำร) ด้ำนกำรศึกษำทำงไกล
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
คำอธิบำย :
อำจำรย์ประจำ (ใหม่) ที่ได้รับกำรบรรจุ ภำยในเวลำ 3 ปี ต้องได้รับกำรอบรมควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถนำควำมรู้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้
- ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
- ด้ำนกำรผลิตชุดวิชำ
- ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล
- ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
- ด้ำนกำรวิจัย
- ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ
- ด้ำนจรรยำบรรณวิชำกำรและวิชำชีพ
เกณฑ์กำรประเมิน :
1
ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด

2
มีผลกำรดำเนินงำน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่่สมบูรณ์
ไม่สำมำรถ/
ไม่มีกำรวิเครำะห์)

3
มีกำรเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถ/มีผลกำร
วิเครำะห์กำร
ดำเนินงำน
เทียบกับเป้ำหมำย

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย

4
5
6
7
3+มีแนวโน้ม
4+มีกำรดำเนินงำน 5+มีผลกำรดำเนินงำน
excellent
ผลกำรดำเนินงำน เหนือกว่ำที่เกณฑ์ ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคู่เทียบ (world-class or
ของระบบดี
กำหนด
ในระดับชัน้ นำ
leading practices)
ทำให้เกิดผล
ส่งผลให้เกิด
ของประเทศ
เป็นไป/ในทิศทำง กำรพัฒนำระบบ
ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด

ผลกำรดำเนินงำนระดับสำขำวิชำ :
ผลดำเนินงำน
อำจำรย์ประจำ (ใหม่) ของสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำรบรรจุ ได้แก่
1. ผศ. ดร.วฤษำย์ ร่มสำยหยุด ได้รับกำรบรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม พศ. 2558
2. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร ได้รับกำรบรรจุเมื่อวันที่ 5 มกรำคม พศ. 2559
โดยอำจำรย์ใหม่ทั้ง 2 ท่ำน ได้รับกำรอบรมควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถนำ
ควำมรู้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
1. เข้ำรับกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประจำปี 2558
(เมื่อวันที่ 20-21 และ 24-26 ตุลำคม 2559)
2. เข้ำรับกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประจำปี 2559
(เมื่อวันที่ 15-17 สิงหำคม 2559)
ด้ำนกำรผลิตชุดวิชำ/ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล
3. ประชุมผลิตและบริหำรชุดวิชำระดับปริญญำตรีและบัณฑิต (24-25 พฤศจิกำยน 2558)
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
4. ประชุมเชิงปฎิบัติกำร “เทคนิคกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำในระบบทำงไกลสำหรับ
อำจำรย์ใหม่ของ มสธ. รุ่นที่ 6” (ศธ. 0522.02(ศว)/ว 663) (3-4 สิงหำคม 2559)
5. กำรวัดและประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF)
(ศธ. 0522.02(ศว.)/ว. 763) (17 สิงหำคม 2559)
ด้ำนกำรวิจัย
6. ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มสธ. วิจัย ประจำปี พ.ศ.2558 (27 พฤศจิกำยน 2558)
7. ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มสธ. วิจัย ประจำปี พ.ศ.2559 (8 เมษำยน 2559)

หลักฐำน
วท 2 - (1) ตารางแสดงจานวนครั้งการพัฒนาอาจารย์
วท 2 - (2) การเผยแพร่ รายงาน
วท 2 - (3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

คะแนน
5.00

ผลดำเนินงำน
ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ
8. โครงกำรอบรมคุณภำพวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ (20-21 สิงหำคม 2559)
9. ปฐมนิเทศ นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (27-28 สิงหำคม 2559)
ด้ำนจรรยำบรรณวิชำกำรและวิชำชีพ
10. กำรอบรม Program Turnitin (14 มกรำคม 2559)
11. อบรมเชิงปฎิบัติกำร กำรเป็นบรรณำธิกำรชุดวิชำ (ศธ. 0522.05(03)/ว 652)
(23-24 สิงหำคม 2559)
โดยได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำจัดทำรำยงำน และจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ และ
นำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกลทั้งกำรผลิตชุดวิชำ กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และกำรอบรมเข้ม
พิ เ ศษ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ นอกจำนี้ ยั ง มี ผ ลกำรด ำเนิ น กำรและเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ ำ งเป็ น ระบบ
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ ำ หมำย (ตำมเกณฐ์ จำกส ำนั ก วิ ช ำกำรและกองกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช) คิดเป็นร้อยละ 100 (ตรงตำมเป้ำหมำย) อำจำรย์ใหม่ทุกคน ได้มี
โอกำสในกำรเข้ำรับกำรอบรม และมีกำรดำเนินกำรที่เหนือกว่ำเกณฐ์กำหนดส่ง ผลให้เกิดกำรพัฒนำ
ระบบ เช่นระบบสนับสนุนให้อำจำรย์ใหม่ เข้ำร่วมสัมมนำ ประชุมวิชำกำร ตำมควำมสนใจ โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนเรียน

หลักฐำน

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ S.3 นวัตกรรมหรือสื่อกำรศึกษำทำงไกลทีเ่ หมำะสม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
คำอธิบำย :
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยเปิดที่ใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจ ำเป็นต้อง สร้ำงนวัตกรรมหรือสื่อกำรศึกษำทำงไกลที่ เหมำะสม ให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำไปสู่บุคคลกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงทั่ วถึง ทำให้เกิดกำรศึกษำตลอดชีวิต
ที่บุคคลสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำร จัดกำร และกำรบริกำรวิชำกำร
ในที่นี้ นวัตกรรมที่เหมำะสม หมำยถึง
1. สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ข้อค้นพบ กระบวนกำรทำงำน วิธีปฏิบัติงำน ฯลฯ ที่สอดคล้องและทำให้มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำย
พันธกิจ บรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
2. ผลงำนแสดงถึงกำรแก้ไขปัญหำ กำรปรับปรุง กำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำง กำรพัฒนำ กำรคิดค้น กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ เกี่ยวกับกระบวนกำร ผลผลิต และบริกำร
เพื่อพัฒนำคุณภำพ เพิ่มหรือสร้ำง มูลค่ำ คุณค่ำ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ฯลฯ
เกณฑ์กำรประเมิน :
1
ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด

2
3
มีผลกำรดำเนินงำน มีกำรเก็บข้อมูล
เบื้องต้น
อย่ำงเป็นระบบ
(เป็นข้อมูลดิบ
สำมำรถ/มีผลกำร
เริ่มมีระบบ
วิเครำะห์กำร
แต่ยังไม่่สมบูรณ์
ดำเนินงำน
ไม่สำมำรถ/
เทียบกับเป้ำหมำย
ไม่มีกำรวิเครำะห์)

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพำะในระดับสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลกำรดำเนินงำน
ของระบบดี
ทำให้เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทำงตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด

5
6
7
4+มีกำรดำเนินงำน 5+มีผลกำรดำเนินงำน
excellent
เหนือกว่ำที่เกณฑ์ ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคู่เทียบ (world-class or
กำหนด
ในระดับชัน้ นำ
leading practices)
ส่งผลให้เกิด
ของประเทศ
กำรพัฒนำระบบ

ผลกำรดำเนินงำนระดับสำขำวิชำ :
ผลดำเนินงำน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้พฒ
ั นำระบบที่ทำให้นักศึกษำที่จะต้องเข้ำรับกำร
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำมำรถตรวจสอบวันทีฝ่ ึก ตรวจสอบรำยชื่อและรอบฝึกได้ล่วงหน้ำ
และสำมำรถแจ้งยืนยันกำรเข้ำรับกำรฝึกได้ ทำให้กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรฝึกปฏิบตั ิ
เสริมทักษะมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

หลักฐำน
วท 3 - (1) กำหนดกำรฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำขำวิชำ วท.

คะแนน
4.00

ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงสรุปคะแนนกำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้หลัก
C1

กำรรับและกำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ (Success Rate)

3.25

C2

กำรได้งำนทำของบัณฑิต หรือกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบวิชำชีพ

2.75

C3

คุณภำพบัณฑิต

1.75

C4

ผลงำนของผู้เรียน

3.00

C5

คุณสมบัติของอำจำรย์

5.00

C6

ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

1.00

C7

กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร

3.75

C8.1 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรประจำคณะ/สภำมหำวิทยำลัย

3.00

C8.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีผ่ บู้ ริหำรคณะ/ผูบ้ ริหำรสถำบัน

3.00

C9

3.00

ผลกำรบริหำรและจัดกำรของผูบ้ ริหำรคณะ/สถำบัน

C10 บุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ

4.50

C11 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

3.00

C12 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะและสถำบัน

5.00

C13 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

2.00

ตัวบ่งชี้เลือก
S1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

4.00

S2 อัตรำกำรอบรมบุคลำกรใหม่ (สำยวิชำกำร) ด้ำนกำรศึกษำทำงไกล

5.00

S3 นวัตกรรมหรือสื่อกำรศึกษำทำงไกลที่เหมำะสม

4.00

