รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

คานา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีจุดมุ่งหมาย
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริง
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบมากกว่ากระบวนการ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างความ
ร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน รายงานและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นี้
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกได้รับมอบหมายจาก สมศ. มาปฏิบัติงานโดยยึดถือคุณภาพของสถาบันการศึกษา
เป็นหลัก การตรวจสอบเป็นไปในลักษณะเพื่อนร่วมวิชาชีพ และเป็นกัลยาณมิตรกับสถานศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐานตามสภาพความเป็นจริง และยึดถือคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔) ของ สมศ. ตลอดจนสัมภาษณ์
และเยี่ยมชมสถานที่เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มากที่สุด
แม้ผลการประเมินจะผ่านตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ก็ตาม แต่มีประเด็นที่คณะผู้ประเมินฯ
ขอให้ผู้บริหารให้ความสาคัญคือ ข้อเสนอแนะที่ให้คาแนะนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต คณะผู้ประเมินฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล อานวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง

(ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี)
ประธานคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
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๑. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนาม
เดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เมื่อครั้งดารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักดิ์และสิทธิ์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุก
ประการ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน ๑๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาพรวมจัดการเรียน
การสอนระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปิดสอนทั้งสิ้นจานวน ๔๗ หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๙๕ คน
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ๑,๒๘๔ คน ระดับปริญญาตรี ๑๕๐,๗๓๕ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒,๑๙๙ คน ระดับปริญญาโท ๔,๗๘๐ คน และระดับปริญญาเอก ๙๗ คน มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๙,๗๑๓
คน (เป็นผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๒) จาแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร ๒๐๐ คน ระดับปริญญา
ตรี ๑๕,๕๒๘ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒,๔๐๖ คน ระดับปริญญาโท ๑,๕๗๔ คน และระดับปริญญา
เอก ๕ คน มีอาจารย์ประจารวมทั้งสิ้น ๔๐๑ คน คุณวุฒิเป็นวุฒิปริญญาโท ๒๒๕ คน และวุฒิปริญญาเอก ๑๗๖
คน มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ๘๖ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖๗ คน รองศาสตราจารย์ ๒๔๔ คน และ
ศาสตราจารย์ ๔ คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๐ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดสอนทั้งสิ้นจานวน ๖๐ หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๓๕,๕๗๗ คน
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ๘๑๑ คน ระดับปริญญาตรี ๑๒๘,๖๓๗ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๗๗๐ คน ระดับปริญญาโท ๕,๒๕๓ คน และระดับปริญญาเอก ๑๐๖ คน มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๘,๘๓๘
คน (เป็นผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) จาแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร ๔๗๓ คน ระดับปริญญา
ตรี ๑๕,๖๙๐ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑,๖๓๗ คน ระดับปริญญาโท ๑,๐๓๔ คน และระดับปริญญา
เอก ๔ คน มีอาจารย์ประจารวมทั้งสิ้น ๔๐๖ คน คุณวุฒิเป็นวุฒิปริญญาโท ๒๒๓ คน และวุฒิปริญญาเอก ๑๘๓
คน มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ๑๐๖ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖๖ คน รองศาสตราจารย์ ๒๓๐ คน และ
ศาสตราจารย์ ๔ คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ คน
มหาวิทยาลัยฯ และสาขาวิชาได้กาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เดียวกัน อัตลักษณ์ ซึ่งหมายถึง
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้
ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นและมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” และเอกลักษณ์
ซึ่งสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยเป็น
จุดเด่นที่ทาให้ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับดี แต่ผลการประเมิน
คุณภาพด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับไม่เกิน ๔ มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งสองด้านซึ่งเป็น สิ่งที่สาคัญของบัณฑิตในยุค
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตอยู่ใ นระดับดี แต่จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถามมีจานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ ของผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจานวน
ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของบัณฑิต
โดยมีวิธีการหาข้อมูลเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ/หรือจัดจ้างหน่วยงานเอกชนที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่
ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริม
ให้สานักบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเรื่องการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน และเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการในระดับชาติให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญา
เอกอยู่ในระดับดี แต่ยังต้องสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
โดยมี ๔ สาขาวิชาอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๒ สาขาวิชาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และ ๓ สาขาวิชาอยู่
ในระดับพอใช้ ซึ่งมี ๑ สาขาวิชาที่อยู่ในระดับดี และ ๒ สาขาวิชาอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยจึงควรจัดประชุม
สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย หรือร่วมประชุมสาขาวิชาเพื่อหาแนวทางในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการกาหนดสัดส่วนค่าน้าหนักภาระงานที่ควรครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพาะการผลิตชุดวิชา
กับการสร้างผลงานวิจัย ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และลด
ข้อจากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของคณาจารย์ในการทาวิจัย ด้านการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งเป็นการนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ส่วนการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์มีน้อ ย
มหาวิทยาลัยควรกาหนดกลยุทธ์และระบบกลไกที่ดีในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวาง ส่วน
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีปัจจัย ที่เอื้อคือมหาวิทยาลัยกาหนดให้
คณาจารย์ต้องเขียนหน่วยในเอกสารการเรียนการสอนชุดวิชาและประมวลสาระวิชาจานวนมาก ซึ่งผลงานนั้น
เทียบเท่ากับตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด อย่างไรก็ตาม
การเขียนบทความวิชาการ และแต่งตารายังมีไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณาจารย์มีภาระงานมากในการ
ผลิตและปรับปรุงชุดวิชาและประมวลสาระวิชา ซึ่งมีการให้ค่าภาระงานมากกว่าการเขียนบทความทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้คณาจารย์เขียนและตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ และแต่งตารา ซึง่ สามารถนาไปขอตาแหน่งทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และการบริการวิชาการส่งผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการให้
๒

บริการวิชาการแก่สังคม มีหน่วยงานภายนอกให้ทุนในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจานวนมากและหลากหลาย มีกระบวนการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและองค์กรภายนอก เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาชุมชน กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการบริการวิชาการแก่
สังคมภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีโครงการจานวนมาก แต่ยังมีบางสาขาวิชาที่ไม่ได้เสนอแผนการบริการวิชาการ
และบางสาขาวิชามีน้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และชี้แจงทาความเข้าใจให้แต่ละสาขาวิชาเกิดความตระหนักในการบรูณาการ
บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบาย แผน
และกลไกส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งกระตุ้นบุคลากรทุกระดับให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ มีการจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม จัดอุทยานการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการการศึกษาแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ
และศิลปะและวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่ทรงคุณค่าในการศึกษาค้นคว้า
นอกจากนั้นยังมีโครงการนนทบุรีศึกษา เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมทุกด้านของ
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และได้มีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้อุทยานการศึกษาอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ศูนย์วิทยพัฒนาใน ๑๐ จังหวัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ในกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การดาเนินกิจกรรมด้านคติคิด ทักษะชี วิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน นอกเหนือจากการจั ดกิจกรรมตามประเพณีและ
เทศกาลต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติไว้แล้ว
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันอยู่ในระดับดี
โดยสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด และดาเนินการตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดยุทธศาสตร์ แต่การกาหนดทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจน การกากับและติดตามการดาเนินงานของผู้บริหาร และการดาเนินงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันอยู่ในระดับ ดี
โดยมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประเมินผู้บริหารทุกระดับผ่านการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ในส่วนของประธานสาขาวิชาต้องทาคารับรองฯ กับรองอธิการบดีที่กากับ และรับการประเมินโดยคณะกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ส่วนอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาองค์กร การดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร. และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการพัฒนา
คณาจารย์อยู่ในระดับดี มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนมาก อย่างไรก็ตามจะมีคณาจารย์จานวนหนึ่งที่กาลังจะเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยควรเร่งส่งเสริม
สนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อทดแทนคณาจารย์ที่กาลังจะ

๓

เกษียณอายุราชการ และควรผลักดันส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสถานะทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ให้
เพิ่มมากขึ้น
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัดอยู่ในระดับดี มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการประเมิน ที่เป็นบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกในสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในบางด้านทีย่ ังไม่ได้นาไปปฏิบัติ ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดี โดยมหาวิทยาลัย
กาหนดประเด็นอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” ทั้งนี้ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดี
แต่จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีจานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ ของผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
ควรเพิ่มจานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณภาพ
ที่แท้จริงของบัณฑิต โดยมีวิธีการหาข้อมูลเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ/หรือจัดจ้างหน่วยงาน
เอกชนที่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับดี มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็น
เอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยมีแนวคิดการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
แบบหลักสูตรชุดวิชาซึ่งเป็นจุดเน้นจนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาเอกสารประกอบ
ชุดวิชาในรูปของคณะกรรมการ และมีผู้ร่วมพัฒนาที่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทาให้มีความหลากหลายทางความคิด ผ่านกระบวนการคัดกรองและวิพากษ์ ตลอดจนมีการพัฒนา
สื่อเสริมเพื่อการศึกษาหลายรูปแบบ มีการประเมินความเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของผู้เรียนและบุคลากรรวมกัน
อย่างไรก็ตามควรมีการแยกประเมินเป็นกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มบุคลากรจะทาให้เกิดภาพสะท้อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีโครงการ/ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยดาเนินการเป็นการตรวจ
สุขภาพประจาปี การส่งเสริมการออกกาลังกาย และการอบรมปฏิบัติธรรม แต่อาจจะไม่สามารถชี้นา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรได้เพียงพอ จนก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากรและ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยควรจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร โดย
ประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตั้งแต่การให้ความรู้ การสร้างความ
ตระหนัก การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และควรให้แต่ละสาขาวิช ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของ
สาขาวิชา ส่วนผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบันอยู่ในระดับดี มหาวิทยาลัยใช้การ
จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมที่จัดบางกิจกรรมยังไม่สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนถึงประโยชน์ ที่สร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
หรือสังคมตามประเด็นการชี้นาสังคม การกาหนดกรอบการจัดกิจกรรมในแต่ละปี จึงควรพิจารณาว่าสามารถ
เป็นประเด็นชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมภายนอกได้หรือไม่ และควรกาหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าจะชี้นา

๔

สังคมอย่างไร นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย / สาขาวิชาควรพิจารณาจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน และสังคมกลุ่มเป้าหมายตรงตามประเด็นชี้นาที่กาหนด
๑.๒.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๐ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๗ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ : (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๙
ดี
๑.๖๕
๓.๘๙

ต้องปรับปรุง
ดี

๒.๓๙
๔.๘๑
๕.๐๐

ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๑๙

ดีมาก
ดีมาก
ดี

๔.๐๔
๔.๒๖
๔.๔๓

ดี
ดี
ดี

๔.๔๗

ดี

๔.๐๐
๔.๓๕
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๕.๐๐
๔.๐๐
๔.๒๔

ดีมาก
ดี
ดี

๕

๑.๒.๒ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
สาขาวิชา
สาขานิติศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์
สาขามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
สาขาวิทยาการจัดการ
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก ๑๐ ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
๓.๖๗
ดี
๔.๐๔
ดี
๔.๒๔
ดี
๔.๐๙
ดี
๓.๘๐
ดี
๔.๓๘
ดี
๔.๐๙
ดี
๔.๐๖
ดี
๔.๐๓
ดี
๔.๒๒
ดี
๔.๐๘
ดี
๔.๒๔
ดี

ผลการประเมิน
๑๗ ตัวบ่งชี้ (๑๙ ประเด็น)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
๓.๕๘
ดี
๓.๘๕
ดี
๔.๐๐
ดี
๓.๘๔
ดี
๓.๗๕
ดี
๔.๐๕
ดี
๓.๙๒
ดี
๓.๘๖
ดี
๓.๘๗
ดี
๓.๙๓
ดี
๓.๗๙
ดี
๓.๙๘
ดี

๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน
(๑) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจานวนสาขาวิชาที่รับการประเมินจานวน ๑๒ สาขาวิชา
ไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
(๒) สาขาวิชาที่ได้รับรองมาตรฐานจานวน ๑๒ สาขาวิชา
(๓) ผลประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลีย่ ๔.๒๔ ระดับคุณภาพดี แสดงว่ามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ.กาหนด

๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๓.๑ ระดับสถาบัน
๑. การดาเนินงานขององค์กรทุกประเภท การประเมินเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งใน
การบริหารงาน โดยเฉพาะการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบขององค์กรที่สะท้อนถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรกาหนดกลยุทธ์และระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้ได้ข้อมูลที่มี
ความตรง (Validity) และเพียงพอ เพื่อเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารสาหรับการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพ
๒. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกที่เอื้ออานวยในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา แต่ควรกาหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเรื่องการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
๓. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยที่หลากหลาย
แต่คณาจารย์ยังให้ความสนใจทาวิจัยจานวนน้อย งานวิจัยบางส่วนยังไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย

๖

และนาไปใช้ประโยชน์ได้ทางอ้อม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรกาหนดกลยุทธ์และมาตรการเร่งรัดพัฒนาเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลและคุณภาพอย่างเร่งด่วน
๔. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกโดยกาหนดให้คณาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนในลักษณะของชุดวิชาและประมวลสาระวิชา และยังมีโครงการส่งเสริมการแต่งตาราซึ่งหัวใจสาคัญ
ทางวิชาการของอุดมศึกษา แต่ คณาจารย์ยังให้ความสาคัญน้อยในเรื่องการแต่งตารา และเขียนบทความทาง
วิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรกาหนดเป็นนโยบายและมาตรการที่สาคัญจาเป็นให้คณาจารย์ต้องสร้างผลงาน
ทั้งตาราและบทความทางวิชาการให้มากขึ้น
๕. มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม แต่ การทาโครงการบริการ
วิชาการควรมีกลยุทธ์ และการวางแผนเชื่อมโยงการประมวลองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตารา งานวิจัย ปรับปรุงเอกสารการสอน และ/หรือขยายผล
นาไปสู่การเปิดชุดวิชาหรือหลักสูตรใหม่
๖. มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนคณาจารย์รวมทั้งสิ้น ๔๐๖ คน มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์จานวนมากถึง ๒๓๐ คน แต่ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์มีเพียง ๔ คน ดังนั้นควรเร่ง
ผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสถานะทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ให้เพิ่มมากขึ้น
๗. มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมากาหนดนโยบายเร่งด่วน และ/หรือทาแผนพัฒนายกระดับ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในตัวบ่งชี้
คุณภาพที่สาคัญและเป็นภารกิจหลัก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
๘. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ แม้ว่าจะเป็นข้อดี
ในเรื่องการประหยัดทรัพยากร แต่ในทางปฏิบัติพบว่าในบางภารกิจบุคลากรไม่ให้ความสาคัญ/ ไม่มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริม/ สนับสนุนให้มีโครงการ/ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ความร่วมมือ
ร่วมใจรัก มสธ. เพื่อให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
๑.๓.๒ ระดับคณะ
๑. การนาเสนอรายงานประเมินตนเองยังขาดความชัดเจนในระดับสาขาวิชา ดังนั้นแต่ละ
สาขาวิชาควรรายงานให้เห็นรายละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในวารสารที่มีค่าน้าหนั กสู งให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้ นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๓. หลายสาขาที่ยังมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในภาพรวมยังมีน้อย อยู่ในระดับคุณภาพ
ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ดั ง นั้ น ควรจั ด ประชุ ม กลุ่ ม สาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
(Knowledge Sharing) ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๔. ควรจั ดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรื อแก้ปัญหาของสั งคมทั้งภายในและภายนอก
สถาบันที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๗

๒. บทนา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สู งสุด
มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เมื่อครั้งดารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๗ เป็นรูปพระแสง
ศรสามองค์ นามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดวันที่ ๕ กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักดิ์และสิทธิ์
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมี
สาขาวิชาที่เปิดสอน ๓ สาขาแรก คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาใน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๗
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนที่
๙๙ง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙) ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดรับ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเริ่มแรกรวมอยู่กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓) ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มี
โครงการจัดตั้งและเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งสิ้น ๑๒
สาขาวิชา
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชี พและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
สาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

๘

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนาของโลก
ให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
พันธกิจ
๑. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้และสังคมฐานความรู้
๓. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศ
๓. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
๔. เพือ่ ให้มีระบบบริการทางการศึกษาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาได้สะดวก
รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
๕. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๖. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๗. เพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
๘. เพื่อสร้างนวัตกรรมการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
๙. เพื่อพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราชเป็นแหล่งวิทยาการและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
๑๐. เพื่อให้มีโครงสร้างและระบบงานที่คล่องตัว สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
๑๑. มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์
(Strategy Organization)
๑๒. เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (HRM) ที่ทันสมัย
มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ
๑๓. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ และมีความสุขในการทางาน

๙

๑๔. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการบริหารวิชาการ การบริการและการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ๑๒ สาขาวิชา มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้การบริหารจัดการ “แบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ” คือ การรวมเอากิจกรรมบริการประเภทเดียวกัน แต่มีหลายหน่วยงานทาให้มีเพียงหน่วยงาน
เดียวทาหน้าที่แทนทุกๆ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในแง่ประหยัดทรัพยากรและ
เกิดคุณค่าในการให้บริการ จึงมีหน่วยงานสนับสนุน ๙ สานัก คือ สานักทะเบียนและวัดผล สานักเทคโนโลยี
การศึกษา สานักบริการการศึกษา สานักวิชาการ สานักบรรณสารสนเทศ สานักพิมพ์ สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสานัก ๑ สถาบัน คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา และสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ช่วยรับผิดชอบในการประสานภารกิจหลัก
๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแผนภูมิ

๑๐

๑๑

สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา
๑. นิติศาสตร์
๒. นิเทศศาสตร์
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๔. รัฐศาสตร์
๕. วิทยาการจัดการ
๖. ศิลปศาสตร์
๗. ศึกษาศาสตร์
๘. เศรษฐศาสตร์
๙. พยาบาลศาสตร์
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รวม
ที่มา : สานักวิชาการ

จานวนหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ (หลักสูตร)
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
บัณฑิต
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๔
๑
๒
๑
๑
๒
๓
๑
๒
๑
๑
๓
๕
๔
๓
๓
๑
๑
๙
๘
๒
๓
๓
๑
๒
๑
๑
๕
๘
๑
๑
๒
๒
๓
๖
๑
๒
๗
๑๑
๒
๒
๑
๑
๓
๓
๑
๑
๑
๑
๓
๓
๒
๒
๕
๕
๓
๒
๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๖
๗
๕
๒๔ ๒๔
๒
๒
๑๗ ๒๓
๔
๖
๔๗ ๖๐

จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร
๒๕๕๓ ๒๕๕๔
๑๒๖
๑๐๙
๔๖
๓๘
๙๖๓
๕๙๓
๑
๑๔๘
๗๑
-

จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ (คน)
ประกาศนียบัตร
ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
บัณฑิต
เอก
๒๕๕๓
๒๗,๓๑๘
๔,๑๖๖
๕,๓๓๘
๒๐,๗๖๘
๕๑,๒๗๕
๘,๘๓๒
๔,๓๐๓
๑,๖๘๒
๙๖๐
๑๓,๕๓๒
๓,๓๙๙
๙,๑๖๒

๒๕๕๔
๒๑,๓๐๙
๓,๓๐๔
๔,๖๕๓
๑๗,๒๖๓
๔๔,๔๕๕
๘,๔๘๙
๔,๒๔๕
๑,๓๕๙
๕๖๐
๑๐,๙๑๔
๓,๙๕๘
๘,๑๒๘

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓
- ๓๗๗
- ๑๖๖
- ๑๒๐
- ๓๔๑
- ๑,๒๗๑
- ๑๙๔
๒,๑๙๙ ๗๗๐ ๑,๑๒๑
- ๒๒๕
- ๒๑๕
- ๓๒๐
- ๔๓๐

๒๕๕๔
๕๐๓
๑๕๒
๑๐๔
๓๓๗
๑,๑๘๘
๒๑๖
๑,๔๖๗
๒๑๔
๒๕๓
๓๖๗
๔๐
๔๑๒

๒๕๕๓
๑๘
๒๐
๕
๕๔
-

๑. นิติศาสตร์
๒. นิเทศศาสตร์
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๔. รัฐศาสตร์
๕. วิทยาการจัดการ
๖. ศิลปศาสตร์
๗. ศึกษาศาสตร์
๘. เศรษฐศาสตร์
๙. พยาบาลศาสตร์
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
๑,๒๘๔ ๘๑๑ ๑๕๐,๗๓๕ ๑๒๘,๖๓๗ ๒,๑๙๙ ๗๗๐ ๔,๗๘๐ ๕,๒๕๓ ๙๗
รวม
ที่มา : กองแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๒๕๕๔
๒๒
๑๙
๘
๕๐
๗

รวม
๒๕๕๓
๒๗,๘๒๑
๔,๓๙๖
๕,๔๕๘
๒๑,๑๐๙
๕๒,๕๖๖
๙,๙๙๔
๗,๖๗๘
๑,๙๐๗
๑,๑๗๕
๑๔,๐๐๐
๓,๓๙๙
๙,๕๙๒

๒๕๕๔
๒๑,๙๒๑
๓,๕๑๖
๔,๗๕๗
๑๗,๖๐๐
๔๕,๖๖๒
๙,๓๐๖
๖,๕๓๒
๑,๕๗๓
๘๑๓
๑๑,๓๕๒
๓,๙๙๘
๘,๕๔๗

๑๐๖ ๑๕๙,๐๙๕ ๑๓๕,๕๗๗

๑๒

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ (คน)
ประกาศนียบัตร
ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
บัณฑิต
เอก

ประกาศนียบัตร
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๖
๒๐
๑,๓๔๗
๑,๙๒๓
๑. นิติศาสตร์
๒
๑๓
๕๒๐
๔๘๘
๒. นิเทศศาสตร์
๕๗๗
๗๐๐
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๑,๓๕๓
๑,๒๘๗
๔. รัฐศาสตร์
๕
๖,๒๐๑
๕,๗๖๙
๕. วิทยาการจัดการ
๑๘๗
๔๓๕
๙๒๒
๙๙๖
๖. ศิลปศาสตร์
๒
๑,๐๒๘
๑,๑๖๖ ๒,๔๐๖ ๑,๖๓๗
๗. ศึกษาศาสตร์
๑๒๒
๑๑๖
๘. เศรษฐศาสตร์
๒๖๗
๒๔๒
๙. พยาบาลศาสตร์
๓
๑,๗๒๓
๑,๕๖๑
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒๙๔
๒๗๖
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑,๑๗๔
๑,๑๖๖
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
๒๐๐
๔๗๓
๑๕,๕๒๘
๑๕,๖๙๐
๒,๔๐๖
๑,๖๓๗
รวม
ที่มา : กองแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๒๕๕๒
๗๒
๑๖
๑๐๖
๖๑๓
๓๗
๓๙๒
๘๕
๔๖
๑๑๐
๙๗

๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๗๒
๒๗
๑๙
๖๖
๒๙๙
๑๖
๑๗๔
๕
๔
๔๒
๒๙
๘๔
๒๐๖
-

๑,๕๗๔ ๑,๐๓๔

๕

๔

รวม
๒๕๕๒
๑,๓๕๓
๕๙๔
๕๙๓
๑,๔๕๙
๖,๘๑๙
๑,๑๔๖
๓,๘๓๑
๒๐๗
๓๑๓
๑,๘๓๓
๒๙๔
๑,๒๗๑

๒๕๕๓
๒,๐๑๕
๕๒๘
๗๑๙
๑,๓๕๓
๖,๐๖๘
๑,๔๔๗
๒,๙๘๓
๑๕๘
๒๗๑
๑,๖๔๘
๒๗๖
๑,๓๗๒

๑๙,๗๑๓

๑๘,๘๓๘

จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
สาขาวิชา / สานัก

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.
ผศ. รศ.

ศ.

-

๑
๑
๑
๑
๔

-

-

-

๙
๒
๑
๕
๖
๕
๓
๑
๕
๖
๑๑
๑
๓
๕๘

๑. นิติศาสตร์
๒. นิเทศศาสตร์
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๔. รัฐศาสตร์
๕. วิทยาการจัดการ
๖. ศิลปศาสตร์
๗. ศึกษาศาสตร์
๘. เศรษฐศาสตร์
๙. พยาบาลศาสตร์
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
๑๓. สานักทะเบียนและวัดผล
๑๔. สานักเทคโนโลยีการศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

๓
๗
๑
๑
๗
๒
๒
๓
๒
๕
๒
๓
๑
๓๙

๑๓
๘
๙
๕
๒๙
๘
๘
๙
๑
๖
๘
๔
๒
๑๗
๑๒๗

๒๒๕

๑
๑

๑
๒
๑
๓
๑๒
๑
๒
๒
๒
๒
๒๘

๔
๓
๖
๕
๒
๗
๔
๑ ๑๓
๒ ๑๑
๖ ๒๕
๗
๑
๕
๑
๗
๑
๑
๒ ๑๙
๒
๖
๔
๒๘ ๑๑๗

๑๗๖

๑
๑
๑
๓

๑๐
๒
๑
๗
๗
๘
๑๒
๔
๓
๗
๘
๑๑
๓
๓
๘๖

๗
๑๓
๓
๑
๘
๔
๘
๓
๓
๖
๑
๔
๕
๑
๖๗

๑๖
๑๓
๑๖
๙
๔๒
๑๙
๓๓
๑๖
๖
๑๓
๙
๒๓
๘
๒๑
๒๔๔

๔๐๑

๑๓

จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สาขาวิชา / สานัก

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.
ผศ. รศ.

๑๕
๑. นิติศาสตร์
๑
๒. นิเทศศาสตร์
๑
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๕
๔. รัฐศาสตร์
๗
๕. วิทยาการจัดการ
๕
๖. ศิลปศาสตร์
๗. ศึกษาศาสตร์
๓
๘. เศรษฐศาสตร์
๓
๙. พยาบาลศาสตร์
๘
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ - ๔
๑๓. สานักทะเบียนและวัดผล
๗
๑๔. สานักเทคโนโลยีการศึกษา - ๗๖
รวม
รวมทั้งหมด
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ศ.

๓
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๑
๑
๕
๒
๒
๑
๕
๑
๓
๑
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๒
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-
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๑
๑๘
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๕

๑
๑
๒
-

๑๖
๒
๑
๗
๙
๗
๑๓
๓
๕
๑๐
๘
๑๑
๖
๘

๗
๑๒
๓
๑
๘
๕
๙
๓
๒
๖
๑
๓
๕
๑

๑๔
๑๔
๑๕
๘
๔๑
๑๗
๒๘
๑๔
๗
๑๓
๙
๒๑
๘
๒๑

๑
๑
๒
-

๓๑

๑๑๖

-

๓๐

๓๕

๑๑๔

๔

๑๐๖

๖๖

๒๓๐

๔

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.
ผศ. รศ.

ศ.

๑. นิติศาสตร์
๒. นิเทศศาสตร์
๓. มนุษยนิเวศศาสตร์
๔. รัฐศาสตร์
๕. วิทยาการจัดการ
๖. ศิลปศาสตร์
๗. ศึกษาศาสตร์
๘. เศรษฐศาสตร์
๙. พยาบาลศาสตร์
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
๑๓. สานักทะเบียนและวัดผล
๑๔. สานักเทคโนโลยีการศึกษา

-

-

-

-
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๑๐
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๒๒
๕
๑๐

๖
๑๓
๒
๒
๑๒
๔
๒
๕
๓
๑๐
๓
๖
๒
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๒
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๒
๒
๓
-

๒๖
๔
๒
๑๔
๑๖
๑๕
๒๕
๗
๘
๑๗
๑๖
๒๒
๙
๑๑

๑๔
๒๕
๖
๒
๑๖
๙
๑๗
๖
๕
๑๒
๒
๗
๑๐
๒

๓๐
๒๗
๓๑
๑๗
๘๓
๓๖
๖๑
๓๐
๑๓
๒๖
๑๘
๔๔
๑๖
๔๒

๒
๒
๓
๑
-

รวม

-

-

-

-

๑๓๔ ๗๐

๒๔๓

๑

๕๘

๖๓

๒๓๑ ๗

๑๙๒

๑๓๓

๔๗๔

๘

๒๒๓

๑๘๓

๔๐๖

จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
สาขาวิชา / สานัก

รวมทั้งหมด
๔๔๘
๓๕๙
๘๐๗
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมีตาแหน่งอาจารย์ประจาสังกัดในสานักทะเบียนและวัดผล ทาหน้าที่รับผิดชอบทางด้านงานวิชาการวัดผล เกี่ยวกับวางแผน
วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา และให้บริการวัดและประเมินผลชุดวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจาสังกัดใน
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบจัดระบบสื่อการศึกษาและวิจัยสือ่ การศึกษา
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๑๔

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น รวมทั้ ง สิ้ น ๒,๐๖๐ คน ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการ ๗๒๙ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๖๓ คน ลูกจ้างประจา ๕๔๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๖๒๕ คน
และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ คน ประกอบด้วย มีข้าราชการ ๗๐๗
คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๙๕ คน ลูกจ้างประจา ๕๒๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๖๓๙ คน
ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ วิทยพัฒนา ๑๐ แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
๒. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
๓. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
๔. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
๕. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
๖. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
๗. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
๘. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
๙. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
๑๐. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดอัตลักษณ์ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
มุ่งมั่นและมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” (มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีอัตลักษณ์เดียวกัน
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยเป็นจุดเด่นที่ทาให้ระบบการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีเอกลักษณ์เดียวกัน
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๑๕

๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบที่ผ่านมา
การพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
๒.๒.๑ ผลการประเมินรอบหนึ่ง และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก ระหว่าง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และมหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
ข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยควรเร่งรีบ
ดาเนินการปรับปรุงเอกสาร
ชุดวิชาให้ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งปรับปรุงสื่อการสอน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ให้เนื้อหาของชุดวิชาให้ทันสมัย โดยกาหนด
ให้ทุกชุดวิชาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ ๕ ปี รวมทั้งปรับปรุงสื่อการสอนให้
มีป ระสิ ท ธิภ าพและสอดคล้ องกับ เทคโนโลยี ส มั ยใหม่ มี การการผลิ ตสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเป็นสื่อเสริมให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น
๒ รูปแบบ คือ
๑. รูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.stou.ac.th
 STOU Online  e-Learning  Log in ชุดวิชาที่ให้บริการ
๒. รูปแบบออฟไลน์ (Off line) เป็นการศึกษาจากซีดี/ ดีวีดีประจาชุดวิชา
ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้บริ การ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ๑๐ แห่ง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning) เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โดยการนารายการย้อนหลัง (Media on Demand) มาปรับรูปแบบให้
สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาสามารถ download สื่อการ
เ รี ย น รู้ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ล ง บ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ โ ด ย เ ข้ า ไ ป ที่
http://www.stou.ac.th  STOU Online  e-Learning

๑๖

ข้อเสนอแนะ
๒. มหาวิ ท ยาลั ย ควรส่ ง เสริ ม
การวิจัยโดยให้คณาจารย์ที่
มีประสบการณ์เป็นหัวหน้า
ทีมงานวิ จั ย และจั ดตั้ง กลุ่ ม
วิ จั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยควร
ดาเนินการเชิงรุกในการหา
ทุ น วิ จั ย จากภายนอกและ
สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ
ให้ มี แ หล่ ง เผยแพร่ ผ ลงาน
วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑. มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนานักวิจัย ดังนี้
๑.๑ จั ด ท าแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
กาหนดระดับกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา ได้แก่ กลุ่มนักวิจัยใหม่ และกลุ่ ม
นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยมาแล้ว
๑.๒ มีการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสร้าง
นักวิจัยใหม่และทีมงานวิจัย
๑.๓ มีการอบรมและให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยใหม่
๑.๔ มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยหรือคลีนิคการวิจัย
๑.๕ มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นองค์กรที่ขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกและเป็นการรวมกลุ่มผู้สนใจการวิจัยในทิศทางเดียวกัน
“ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในอัน ที่จ ะส่ งเสริม และสนับ สนุน การวิจัย ในสาขาต่างๆ อย่างเป็ น ระบบ
ตลอดจนนาผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทาหน้าที่เ ป็น
หน่วยงานประสานงานการดาเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ
ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น ดูแล และ
บริหารงานเลขานุการให้แก่ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามความสนใจของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งแล้ว ๑๔ ศูนย์
โดยเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้ การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖ ศูนย์ และอยู่ภายใต้สาขาวิชา ๘ ศูนย์ ซึ่งทุกศูนย์มีการดาเนินกิจกรรม
การวิจัย กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงการให้บริการสังคม อย่างต่อเนื่อง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
๒. มหาวิทยาลัยฯ มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการจัดสรรเงินทุนวิจัย จัดทาทาเนียบผู้รับทุน ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่
มีความช านาญ เพื่อใช้ ในการทาฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เผยแพร่งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนี้

๑๗
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๒.๑ มีการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัย แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ได้แก่
กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช ๒๐๐ ปี งบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยการศึกษา
ทางไกล และทุนวิจัยสถาบัน
๒.๒ จัดทาฐานข้อมูล เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒.๓ มีการจัดทาทาเนียบนักวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลศักยภาพของบุคลากร
ด้านงานวิจัยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยรวมไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของสาขาวิชาโดยสาขาวิชาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน
การวิจัยและใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิจัย ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ๒ ฉบับ
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่
๓.๑.๑ วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
(e- JODIL)
๓.๑.๒ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (Asean
Journal of Open and Distance Learning: AJODL) โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
๓.๒ มีการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ ๕ ฉบับ ได้แก่
๓.๒.๑ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๒.๒ วารสารการจัดการสมัยใหม่
๓.๒.๓ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
๓.๒.๔ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๒.๕ วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
๔. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
เงินสมนาคุ ณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเงินสนั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review
๕. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น/ ดี และชมเชย ในทุกสาขาวิชาและในด้านการศึกษาทางไกล ในปี พ.ศ.
๒๕๔๙ โดยมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
เป็นประจาทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๘

ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลั ย ควรปรั บ ปรุ ง
มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ดังนี้
ห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี
๑. มีการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (e- Library) เพื่อให้บริการสารสนเทศดิจิทัล
สารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดส่วนบริการ Digital Zone เพื่อให้บริการค้นสารสนเทศออนไลน์
ห้ อ งสมุ ด ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา แก่นักศึกษา
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๒. มีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เปิด
๓. การให้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย (e- Library) โดยนักศึกษา
สามารถสืบค้นสารสนเทศได้ ดังนี้
๓.๑ ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด
- ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)
- รายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๒๔ แห่ง
๓.๒ ฐานข้อมูลออนไลน์
- ABI/INFORM Complete
- Academic Search Complete
- ACM Digital Library
- American Chemical Society Journal (ACS)
- CINAHL Plus with Full Text
- Communication & Mass Media Complete
- Computers & Applied Complete
- Dissertation Fulltext
- Education Research Complete
- EMERALD eJournal
- H.W. Wilson
- IEEE/IET Electronic Library (IEL)
- ISI Web of Science
- Journal Citation Reports
- Kluwer Arbitration : ฐานข้อมูลด้านอนุญาโตตุลาการ
- Matichon e- Library
- ProQuest Dissertations & Theses
- ScienceDirect
- SpringerLink eJournal
- Thai Digital Collection (TDC) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก
๓.๓ ฐานข้อมูลหนังอิเล็กทรอนิกส์
- Cambridge Book Online
- ebrary eBooks
- EBSCO eBook Collection
๑๙
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- F.A. DAVIS eBooks
- Gale Virtual Reference Library (e Book)
- Grolier Online
- Hart Publishing eBook
- SpringerLink eBooks
- ScienceDirect eBooks
- Thai eBooks
- World Scientific eBook
๓.๔ ห้องสมุดดิจิทัล
- King Prajadhipok
- Sukhothai Studies
- Distance Education
- University Archives
- Wichi Srisa-an Information
- Nonthaburi Studies
- STOU Superseded Textbooks
- e- Reserves

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑. มหาวิ ทยาลั ย ควรปรั บ ปรุ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
หลักสูตรงานบริการวิชาการ ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ และบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
แก่ สั ง คม โดยศึ ก ษาความ ทุกภูมิภาค โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดาเนินการ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตามระบบที่กาหนดโดยการศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ
วิชาการและปรับปรุงหลักสูตร หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ที่ตอบสนองความต้ องการ การจัดทาคาขอ การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดตามผลการดาเนินงาน
ของสังคมและสอดคล้องกับ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (input)
ความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถนาส่งผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (output) ส่งผลต่อเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้ างรายได้ให้ การให้บริการหน่วยงานระดับผลลัพธ์ (outcome) และเกิดผลกระทบ (impact)
กับมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณา ที่สะท้อนถึงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับชุมชน สังคม ท้องถิ่นและ
จั ด สรรผลตอบแทนที่ เ ป็ น ประเทศชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
ธรรมต่ อ หน่ ว ยงานและ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการปรับแก้ระเบียบด้านการบริการวิชาการเพื่อให้
บุคลากร
เกิดความคล่องตัวต่อผู้ปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มากขึ้นแล้ว อาทิ
- ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
- ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๐

ข้อเสนอแนะ
๒. มหาวิทยาควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการให้
สาขาวิชา มีการบริหารงาน
วิชาการที่เป็นอิสระและมี
ความคล่องตัวมากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน
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-

๒.๒.๒ ผลการประเมินรอบสอง และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ระหว่าง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม , ๑๖ – ๒๑, ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม, ๒๕ พฤศจิกายน และ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ
มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
 ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
๑. เน้ น การจั ด การสอนตาม
ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พัน ธกิ จ ในทุกระดับ ด้ว ย
ระบบการจั ด การศึ ก ษา
ทางไกล และเป็ น ผู้ น าใน
การทา benchmarking
ด้ า นการพั ฒ นาเกณฑ์ ใ น
การประเมิน คุณภาพการ
ศึ ก ษาของสถาบั น ที่ เ ปิ ด
สอนทางไกล โดยเฉพาะ
ในด้านมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต มีการวิจั ย เพื่อหา
เกณฑ์ ที่ส ามารถประเมิ น
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และบ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยนาไปพัฒนา
คุณภาพได้อย่างแท้จริง

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการตามปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจในทุกระดับ
การศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะผู้วิจัยคณะหนึ่งขึ้น โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ให้ทาหน้าที่วิจัย
เรื่องการเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาในต่างประเทศ เพื่อทาการวิจัยเปรียบเทียบระบบ
การศึกษาทางไกล และนาผลการวิจัยมากาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการ
ชี้นาและพัฒนา มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระบบทางไกล คณะผู้วิจัยได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาในต่างประเทศ ๔ แห่ง คือ
๑. University of South Africa (South Africa)
๒. Korean National Open University (South Korea)
๓. Indira Gandhi National Open University (India)
๔. Universitas Terbuka (Indonesia)
รวมทั้งได้มีการประชุม Focus Group กับกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม

๒๑

ข้อเสนอแนะ
๒. จั ด ท าแผนพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ที่จ ะนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจั ด
การสอนด้วยระบบทางไกลให้เข้า
ถึงกลุ่ มเป้าหมายได้ทุกช่วงเวลาที่
กลุ่มเป้าหมายต้องการใช้งาน และ
บุคลากรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มี ร ะบบดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย
ของข้อมูล ที่ดี และเป็น ที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๓. เร่งรีบพัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ถึงแม้ภาพรวม
ของสถาบันจะอยู่ในระดับดีแต่มี ๓
กลุ่มสาขาวิชาอยู่ในระดับพอใช้ จึง
ควรปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
ด้านการส่งเสริมให้อาจารย์ทางาน
วิ จั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถกระตุ้ น ให้
อาจารย์ ทุก กลุ่ มสาขาวิช าทางาน
วิจัยให้มากขึ้น เช่น ระยะเวลาใน
การพิจารณาทุนวิจัย การคิ ดภาระ
งานวิจัย และมีกระบวนการส่งเสริม
ให้ ง านวิ จั ย ของอาจารย์ ไ ปสู่ ก าร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ ถึงแม้สถาบันไม่ได้
อยู่ในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเน้นการวิจัย แต่
การเผยแพร่งานวิจัยมีความสาคัญ
ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ดังนั้นการมีศูนย์แปลภาษา
ต่างประเทศเพื่อบริการอาจารย์จะ
ช่วยให้มีการเผยแพร่ในระดับนานา
ชาติ และควรมีการเผยแพร่บทคัดย่อ
ของงานวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม จ านวน
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๘ -๒๕๕๑ เป็นฉบับแรก และฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์สภาพที่เป็นและ
ควรจะเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยมี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทฯ ดังกล่ าวเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและประชาชน
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึงมากขึ้นตามวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ลไกการพั ฒ นาและเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยและใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้
๑. มีร ะบบการควบคุ มภายในที่ดี ของการส่ ง เสริม และเผยแพร่
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒. มีการจัดทาวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ข องมหาวิทยาลัย ๒ ฉบับ
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่
๒.๑ วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
(e- JODIL)
๒.๒ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการศึกษาทางไกล (Asean
Journal of Open and Distance Learning : AJODL) โดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มาเลเซียและฟิลิปปินส์
๓. มีการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ ๕ ฉบับ ได้แก่
๓.๑ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๒ วารสารการจัดการสมัยใหม่
๓.๓ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
๓.๔ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๕ วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
๔. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ เงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review
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และพั ฒ นางานวิ จั ย ไปสู่ ก ารจด
ทะเบี ยนทรั พย์ สิ นทางปั ญญาโดย
สามารถด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ
มาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต
ในระดับ บั ณฑิตศึ กษาในด้า นการ
เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีจานวนน้อย
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เช่น ส่งเสริม
การให้ทุนวิจั ยระดับบั ณฑิตศึกษา
ควบคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษากาหนด
ให้ ก ารเผยแพร่ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาและ
จัดทาวารสารที่มีมาตรฐานรองรับ
การเผยแพร่
๔. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและสื่ อ การสอน
โ ดยเร่ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และการจัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ควรมีอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรให้ครบถ้วน เนื่องจาก
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา
๒๕๔๙ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รร้ อ ยละ ๕.๔๐ เท่ า นั้ น
การผลิตสื่อการสอนประเภทตารา
ชุดวิชาต่าง ๆ ควรมีการปรับ ปรุ ง
ให้ ทั น สมั ย โดยเฉพาะสาระที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วทาให้ล้าสมัยได้เร็วด้วย
๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย
มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แต่ ยั ง ขาดการ
เชื่อมโยงของข้อมูลเป็ น ระบบ จึ ง
ควรปรับ ปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อ
รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาและการประเมินผล

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๕. มหาวิทยาลั ยได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น/ ดี และชมเชย ในทุกสาขาวิชาและในด้านการศึกษา
ทางไกล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นต้นมา

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การให้ ทุ ก หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการปรับปรุงและควบรวมหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเสร็จ
เกือบทุกหลั กสู ตร (ปัจจุบันมีหลั ก สูตรที่เปิดสอนแต่ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ สกอ.
ยังไม่พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จานวน ๑ หลักสูตร คือ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับหลักสูตรตามข้อสังเกตของ
สภาวิชาชีพ ก่อนเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
ต่ อ ไป) นอกจากนี้ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วเสร็จโดย
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วทุกหลักสูตร
นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา เป็น
หน่ ว ยงานกลางที่รับผิ ดชอบดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มีก ารปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
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ในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถใช้ ข้ อ มู ล ในการวางแผน
และตัดสินใจ โดยเชื่อมโยงไปตาม
ศูนย์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การ
ประมวลผลในภาพรวมของผลการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความสมบูรณ์ ง่ายต่อการนาไปใช้
ในการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ระดั บ สถาบั น ซึ่ ง ควรด าเนิ น การ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จ ะดาเนิน การ
ประเมิ น ภายนอกและน าผลการ
ประเมิ น ไปพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาที่มีการ
ตั้งค่าเป้าหมายระดับ สถาบั นและ
ระดับกลุ่มสาขาเป็น อิส ระจากกัน
ซึ่งการตั้งค่าเป้าหมายควรส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และควรเพิ่มบทบาทของอาจารย์
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์เข้า
มามีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น เพราะ
มี ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพจ านวนมากที่
สามารถพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
โดยอาจารย์

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑. มีการวางแผนการประเมินคุณภาพประจาปีการศึกษา (ปฏิทิน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี) พร้อมทั้งจัดทา/
ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเวียน
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบตั้งแต่ต้นปี
๒. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ความ
สาคัญต่อการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มากาหนดแนวทางพัฒ นาอย่า งเป็นรูป ธรรม โดยพิจารณาจัดล าดั บ
ความสาคัญ และกาหนดแนวทางพัฒนา ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับหน่วยงาน
และระดับมหาวิทยาลั ย เพื่อจัดทาแผนยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และนาเสนอไว้ในส่วนแรกของรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของทั้งระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
๓. มีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาปี ให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง
๔. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพเพื่อให้
ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ทุกระดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลกลาง (ข้อมูลพื้นฐาน) ได้แก่
- ข้อมูลนักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลสารสนเทศสาหรับตอบตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
- ข้อมูลสารสนเทศสาหรับตอบตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
๔.๒ ข้อมูลสารสนเทศระดับตัวชี้วัด ในกรณีที่ต้องใช้ผลประเมิน
ร่วมกันมีการประชุมหารือเพื่อกาหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการ
ตอบตัว บ่งชี้เหล่ านั้น รวมทั้งการจัดหาเอกสารหลั กฐานอ้างอิงแล้ ว
ประกาศข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและโต้แย้งเพื่อหาข้อยุติ
ก่อนนาข้อมูลไปใช้จัดทา SAR ซึ่งทาให้ข้อมูลของตัวบ่งชี้ดังกล่าวทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
๕. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา/ หน่วยงานสนับสนุน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ โดยเฉพาะประเด็น
การประเมินเชิงคุณภาพที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมิน
เป็นมาตรฐานและเป็นธรรมต่อหน่วยงานรับประเมิน
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ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๖. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี โดยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี หลังจากนั้น จะเป็นการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา/ หน่วยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลั ย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งประจาปี ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๗. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่ได้ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเสมือนเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมกัน
๘. มีการเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ต่อคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามลาดับดังนี้
๘.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
๘.๒ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
(Audit Committee) ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
๘.๓ คณะกรรมการสภาวิชาการ
๘.๔ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙. มีการจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น ให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ CHE QA
Online ภายใน ๑๒๐ วั น นับจากสิ้ นปี การศึก ษาตามหลั กเกณฑ์ ที่
สกอ. กาหนด
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๓. วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ กาหนดให้ค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้
มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ ในการคานวณค่าตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง หากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .๐๐๕ จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจานวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน
ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งชี้ หรือในภาพรวม แปลความหมาย
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๐.๐๐ - ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

การรับรองมาตรฐาน มีการพิจารณารับรองมาตรฐานใน ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับคณะ ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒-๑๑) ได้คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปจะได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
๒. ระดับสถาบัน ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒-๑๑) ได้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ
เนื่องจากสถาบันมี ๑๒ สาขาวิชา (คณะ) ผลประเมินระดับสาขาวิชาจะมีผลการประเมินระดับพอใช้ได้เพียง ๑
สาขาวิชา เท่านั้นจึงจะได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในกรณีที่สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่มีสาขาวิชาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
ข้างต้น ให้เป็นการรับรองสถาบันแบบมีเงื่อนไข
อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้
เชิงปริมาณไม่ครบ ๓ ปีก่อนปีที่ประเมินทุกตัวบ่งชี้ จึงใช้ข้อมูล ๒ ปีตามที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน
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๓.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก
๓.๒.๑ การวางแผนการประเมิน
(๑) แผนก่อนการประเมิน
ประธานคณะผู้ประเมินภายนอกประชุมกรรมการผู้ประเมินเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน พร้อมมอบหมายงานให้ผู้ประเมินฯ แต่ละคนได้รับทราบ เพื่อนาไปดาเนินการวิเคราะห์เอกสารทั้ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบหนึ่งและรอบสอง และรายงานการประเมินตนเอง ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และร่วมกันจัดทาแผนและกาหนดการตรวจเยี่ยมประเมิน
ร่วมกับผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้รับผิดชอบจาก
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของคณะผู้ประเมินฯ ดังนี้
 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานกลุ่มตัวบ่งชี้
ทีม
๑ ๑.
๒.
๓.
๔.
๒ ๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ประเมิน
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
อาจารย์ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ ๖, ๑๒, ๑๓
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗
- ตัวบ่งชี้ที่ ๕
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔, ๑๕, ๑๖.๑, ๑๖.๒ และ ๑๗
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒, ๓ และ ๔
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ และ ๑๑
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒
- ตัวบ่งชี้ที่ ๘ และ ๙

 การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ทีม
ผู้ประเมิน
๑ ๑. ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๓. อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๔. อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา
๒ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๓. อาจารย์ปยิ ะชาติ โชคพิพัฒน์
๔. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

ผู้ให้สัมภาษณ์
- นายกสภาฯ และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- อธิการบดี และ รองอธิการบดี
- ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน และ
ผู้อานวยการกอง/ ศูนย์
- ผู้แทนคณาจารย์
- ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ และชุมชน
- ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

 การแบ่งความรับผิดชอบสาขาวิชา
ทีม
๑ ๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ประเมิน
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา

สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒๗

ทีม
๒

๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ประเมิน
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
อาจารย์ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

สาขาวิชา
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การเยี่ยมชมอาคาร สถานที่
ผู้ประเมินทุกคนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ในภาพรวมระดับสถาบัน
ดังนี้
๑. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งพิมพ์เอกสารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. ศูนย์ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นแหล่ งผลิ ตสื่อทางไกลเพื่อการศึกษา
ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓. ห้องสมุด และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งให้บริการ
สื่อการศึกษาทุกประเภท และสารสนเทศของรัชกาลที่ ๗
๔. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service: OSS) เป็นแหล่งให้
บริการนักศึกษาและประชาชนเรื่องการจัดการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แผนระหว่างการประเมิน
คณะผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเข้ า ตรวจเยี่ ย มและประเมิ น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย ตามกาหนดการที่ได้วางแผนไว้ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) คณะผู้ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงในวันแรกแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อ
ให้ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน รวมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการปฏิบัติตน การเตรียมเอกสาร หลักฐาน และความพร้อมรับการประเมิน
๒) คณะผู้ประเมินฯ ทาการประเมินคุณภาพตามขอบข่ายและประเด็นที่กาหนด
ไว้ โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร จากการสังเกต และลงพื้นที่ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อยืนยันสภาพจริง
รวมถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓) คณะผู้ประเมินฯ นาเสนอผลการประเมินในเบื้องต้น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และข้อสังเกตด้วยวาจาต่อที่ประชุมของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ต่างๆ และให้โอกาสมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงในกรณีที่เห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม
บางประเด็น แล้วสรุปผลการประเมินเพื่อนาข้อมูลไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
(๓) แผนหลังการประเมิน
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได้เพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ สมศ. ดังนี้
๑) คณะผู้ประเมินฯ จัดทาร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯ เสนอ ต่อ
มหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลที่ขอปรับแก้ให้ถูกต้องแก่คณะผู้ประเมิน
๒๘

๒) มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณารั บรองร่ างรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับ
๓) คณะผู้ประเมินฯ ส่ง ร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองแล้วให้ สมศ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและปรับแก้ไขรายงานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมาน (ถ้ามี) และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สมศ. ต่อไป
๓.๒.๒ วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า คือ พิจารณาความถูกต้อง
ความสอดคล้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังนี้
(๑) ตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน และผู้แทนศิษย์เก่า กลุ่มผู้รับผลประโยชน์โดยตรง คือ
ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ คือ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนชุมชน
(๒) ตรวจสอบข้อมูลจากวิธีการรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
การสังเกต และการสัมภาษณ์

๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๔) อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๕) นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๖) อาจารย์ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
๗) อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา
๘) อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ

๒๙

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ไม่ ป ระเมิ น เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การยกเว้ น จาก สมศ. ไม่ ต้ อ งประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ นี้
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่
๑/ ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้ งที่ ๑/ ๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ตัดตัวบ่งชี้ที่ ๑ ออก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถติดตามคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ทัน เนื่องจากคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. มีการแก้ไขเป็นระยะๆ ดังนั้นจึงมีผลสารวจเฉพาะปี
การศึกษา ๒๕๕๔ โดยสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
๑ ปี ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓)
ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ณ ช่วงที่
สารวจ) รวม ๑๕,๑๗๖ คน ที่ได้รับการประเมินรวม ๒,๐๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ มีผลรวมของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ๘,๕๘๘ คะแนน โดยสรุปคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน
คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๑๙ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร
ผลลัพธ์
๖๔๕
๒๐๑
๕๓๔
๖๗๔
๓,๖๔๕
๗๐๐
๖๗๖
๒๔

๑๕๐
๔๙
๑๒๙
๑๖๒
๘๗๔
๑๖๕
๑๕๕
๖

๔.๓๐
๔.๑๐
๔.๑๔
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๒๔
๔.๓๖
๔.๐๐

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๓๐
๔.๑๐
๔.๑๔
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๒๔
๔.๓๖
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๓๐

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑๑๗
๖๔๖

๒๘
๑๕๓

๔.๑๘
๔.๒๒

๔.๑๘
๔.๒๒

ดี
ดี

๑๑๙
๖๐๗
๘,๕๘๘

๒๙
๑๔๘
๒,๐๔๘

๔.๑๐
๔.๑๐
๔.๑๙

๔.๑๐
๔.๑๐
๔.๑๙

ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่ รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
ร้อยละ ๑๓.๔๙
• จุดแข็งและแนวทางเสริม
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรเพิ่มจานวน
ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของ
บัณฑิตได้
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ผลการประเมินคุณภาพด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับไม่เกิน ๔.๐๐ มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ทั้งสองด้านซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่สาคัญของบัณฑิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
๒. จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหาข้อมูลเพิ่มขึ้น
อาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและ/หรือจัดหาหน่วยงานเอกชนที่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รวม ๒ ปี จานวน ๒,๐๐๘ คน มีผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ รวม ๔๒๓ เรื่อง
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานเท่ากับ ๑๖๕.๗๐ โดยสรุป ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ คะแนนประเมินเท่ากับ ๑.๖๕ คะแนน ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๗๕
๕.๕๐
๐.๐๐
๕.๒๕
๑๘.๒๕
๕.๔๕
๑๗.๕๐
๓.๐๐

๗๓
๗๓
๒๘
๑๓๐
๖๔๙
๓๗
๔๑๖
๙๘

๖.๕๑
๗.๕๓
๐.๐๐
๔.๐๔
๒.๘๑
๑๔.๗๓
๔.๒๑
๓.๐๖

๑.๓๐
๑.๕๑
๐.๐๐
๐.๘๑
๐.๕๖
๒.๙๕
๐.๘๔
๐.๖๑

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
พอใช้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๘.๗๕
๒๘.๒๕

๖๔
๑๔๖

๑๓.๖๗
๑๙.๓๕

๒.๗๓
๓.๘๗

พอใช้
ดี

ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๖๙.๐๐
๒๙๔ ๒๓.๔๗ ๔.๖๙
๑๖๕.๗๐ ๒,๐๐๘ ๘.๒๕ ๑.๖๕

ดีมาก
ต้องปรับปรุง

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้สานักบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเรื่องการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานเพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ในวารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
แผน ข ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติให้มากยิ่งขึ้น
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รวม ๒ ปี จานวน ๙ คน มีผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตี พิมพ์หรือเผยแพร่ รวม ๙ เรื่อง ผลรวม
ถ่วงน้าหนักของผลงานเท่ากับ ๓.๕๐ โดยสรุป ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙ คะแนนประเมินเท่ากับ ๓.๘๙ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๓.๕๐

ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๙
๓๘.๘๙
๓.๘๙
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ดี

ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก

๓.๕๐

ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๙
๓๘.๘๙
๓.๘๙

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกได้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนอาจารย์ประจารวม ๒ ปี จานวน
๗๑๗ คน มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม ๑๒๘ เรื่อง โดยสรุป ผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด มีคะแนนประเมินเฉลี่ย
๒.๓๙ คะแนน ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๐.๒๕
๒.๐๐
๑๙.๒๕
๒.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๖.๕๐
๒.๕๐

๗๐
๕๖
๓๙
๓๕
๑๑๕
๖๒
๑๐๖
๔๓

๐.๓๖
๓.๕๗
๔๙.๓๖
๕.๗๑
๔.๓๕
๑๖.๑๓
๖.๑๓
๕.๘๑

๐.๑๘
๑.๗๙
๕.๐๐
๒.๘๖
๒.๑๘
๕.๐๐
๓.๐๗
๒.๙๑

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
พอใช้
พอใช้

๓.๗๕
๓.๐๐

๒๖
๕๕

๑๔.๔๒
๕.๔๕

๓.๖๑
๑.๓๖

ดี
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๐.๕๐
๑.๐๐

๓๖
๗๔
ค่าเฉลี่ย

๑.๓๙
๑.๓๕

๐.๓๕
๐.๓๔
๒.๓๙

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุง

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของบางสาขาวิชายังมีน้อย อยู่ในระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุง และ
ปรับปรุงเร่งด่วน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดประชุมสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย หรือร่วมประชุมสาขาวิชาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาระงานที่
ควรครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพาะสัดส่วนของการผลิตชุดวิชากับการสร้างผลงานวิจัย ตลอดจนแสวงหา
แหล่งทุนในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และลดข้อจากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานวิจัยและตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนอาจารย์ประจารวม ๒ ปี จานวน
๗๑๗ คน มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม ๑๓๘ เรื่อง โดยสรุป ผลรวมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ คะแนนประเมิน
เท่ากับ ๔.๘๑ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๙
๒๑
๙
๗
๑๕
๘
๒๐
๑๑

๗๐
๕๖
๓๙
๓๕
๑๑๕
๖๒
๑๐๖
๔๓

๑๒.๘๖
๓๗.๕๐
๒๓.๐๘
๒๐.๐๐
๑๓.๐๔
๑๒.๙๐
๑๘.๘๗
๒๕.๕๘

๓.๒๑
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๒๖
๓.๒๓
๔.๗๒
๕.๐๐

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๓
๑๐

๒๖
๕๕

๑๑.๕๔
๑๘.๑๘

๒.๘๘
๔.๕๕

พอใช้
ดีมาก

๖
๑๙
๑๓๘

๓๖
๗๔
๗๑๗

๑๖.๖๗
๒๕.๖๘
๑๙.๒๕

๔.๑๗
๕.๐๐
๔.๘๑

ดี
ดีมาก
ดีมาก

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ยังไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นไปตามระเบียบวิธิวิจัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรทาความเข้าใจเรื่องงานวิจัยและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนอาจารย์ประจารวม ๒ ปี จานวน
๗๑๗ คน มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม ๓๕๒ ชิ้นงาน ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ
๒๒๒.๕๐ โดยสรุป ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๐๓ คะแนนประเมินเท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๒๒.๗๕
๑๕.๕๐
๘.๒๕
๘.๗๕
๖๔.๕๐
๒๘.๗๕
๒๒.๒๕
๖.๕๐

๗๐
๕๖
๓๙
๓๕
๑๑๕
๖๒
๑๐๖
๔๓

๓๒.๕๐
๒๗.๖๘
๒๑.๑๕
๒๕.๐๐
๕๖.๐๙
๔๖.๓๗
๒๐.๙๙
๑๕.๑๒

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๐๐
๑๘.๐๐

๒๖
๕๕

๗.๖๙
๓๒.๗๓

๓.๘๕
๕.๐๐

ดี
ดีมาก

๖.๕๐
๑๘.๗๕
๒๒๒.๕๐

๓๖
๗๔
๗๑๗

๑๘.๐๖
๒๕.๓๔
๓๑.๐๓

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณาจารย์มีการเขียนเอกสารการสอนชุดวิชาเป็นจานวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีปัจจัยที่เอื้อคือ
กาหนดให้คณาจารย์มีภาระงานที่ต้องเขียนเอกสารการสอนชุดวิชา มีกรรมการด้านเนื้อหา และคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชาพิจารณา ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนวิชาได้ด้วยตนเองตามจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนปฎิบัติการที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ รวม ๑๒๗ โครงการ มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัย รวม ๕๒ โครงการ โดยสรุป ผล
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัย
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔ คะแนนประเมินเท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔
๔
๘
๑
๔
๔
๗
๖

๗
๑๓
๑๘
๒
๖
๑๒
๒๓
๑๔

๕๗.๑๔
๓๐.๗๗
๔๔.๔๔
๕๐.๐๐
๖๖.๖๗
๓๓.๓๓
๓๐.๔๓
๔๒.๘๖

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒
๔

๕
๗

๔๐.๐๐
๕๗.๑๔

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๒
๖
๕๒

๓
๑๗
๑๒๗

๖๖.๖๗
๓๕.๒๙
๔๐.๙๔

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจานวนมากและหลากหลาย
๒. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย
๓. มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนภายนอกหลายหน่วยงานให้ทุนในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นจานวนมาก แต่ยังมีบางสาขาวิชาที่
ยังไม่ได้เสนอแผนการบริการวิชาการผ่านสภามหาวิทยาลัย และบางสาขาวิชามีน้อย จึงควรมีมาตรการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์
ตระหนักในการบรูณาการบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการกากับติดตามเป็นระยะเพื่อให้เสร็จสิ้นในปีเดียวกัน
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
๓๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินงานให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาชุมชน กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ชุมชนหรือองค์กร
มีผู้นาหรือสมาชิกที่เกิดการเรียนรู้และนาไปดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ชุมชน
หรือองค์กรได้สร้างกลไกพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
การทานาโยน หรือการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ของแต่ละท้องถิ่น เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
หรือชุมชน/ องค์กรมีความเข้มแข็ง คือ ผู้นาแต่ละชุมชนสามารถนาความรู้ไปดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตของ
ชุมชนนั้น ๆ ส่งผลให้ชุมชนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้เป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภายนอก มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๕ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ ๕.๐๐
คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๓๘

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มีกระบวนการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาชุมชน กรมป่าไม้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามว่าชุมชุนได้มีการพัฒนาตนเองและดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาวิชา ควรระบุโครงสร้าง/ ภาระงาน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้ชัดเจน
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๓๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตามวงจรคุณภาพ โดยมีการกาหนดไว้ในแผนงาน จานวน ๑๖ โครงการ ดาเนินการได้แล้วเสร็จจานวน ๑๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของแผน การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่น โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการสืบสานภูมิปัญ ญาไทยก้าวไกลทันสากลสร้างสรรค์
ชุมชนที่ยั่งยืน เป็นต้น ทุกโครงการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนได้จริง จากการจัดกิจกรรมทาให้
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ซึ่งเป็นรางวัลประกวดปฏิทินดีเด่นจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมในในการดาเนินงานในส่วนนี้ โดยสรุป
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๕ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ
๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐

ดี
ดี
ดีมาก

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรเพิ่มมิติด้านความร่วมมือในโครงการที่ดาเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา
เพื่อทาให้บุคลากรเข้าใจบทบาทและสนใจเข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอนมากยิ่งขึ้น สามารถบูรณาการพันธกิจ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจหลักอื่น ๆ ได้ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์วิทยพัฒนาใน ๑๐ จังหวัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการส่งเสริม
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิการดาเนินกิจกรรมด้านคติคิด ทักษะ
ชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งได้ปฏิบัติอยู่แล้ว
๔๐

๓. แสวงหาเครือข่ายจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนงบประมาณ
และจั ดกิ จ กรรมด้า นวิ ช าการและการทานุ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อให้ ส ามารถพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนได้ตามปณิธานและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๔๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินงานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี อาทิโครงการอุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก การจัดสิ่งแวดล้อ มด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้อให้เกิด
การเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสาหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไป มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยสรุป การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๕ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ๑๓๕ ไร่ จัดพื้นที่ ๓๕ ไร่มาทาเป็นสวนอุทยานการศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการการศึกษาแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
๒. มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และสื่อต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าในการศึกษา
ค้นคว้า นอกจากนั้น ยังมีโครงการนนทบุรีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกด้านของจังหวัดนนทบุรี อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปทั่วประเทศ

๔๒

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้อุทยานการศึกษาอย่างคุ้มค่า
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์และระบบที่ดีในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๔๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ประเมินตนเองตามที่อนุมัติหลักการ
ไว้ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยกาหนดประเด็นการประเมินเป็น ๓ ตอน
คือ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
และ ๓) การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๕๓ มีผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๐๐ และ ปี ๒๕๕๔ มีผล
การประเมินเฉลี่ย ๔.๐๘ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน โดยสรุป การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
รวมเฉลี่ย ๒ ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๐๔ คะแนน ระดับคุณภาพดี
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๐๔

๔.๐๔

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
สภามหาวิทยาลัยยังมิได้กาหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ควรเพิ่มเรื่อง
ของการกากับ ติดตามการดาเนินงานของผู้บริหาร และการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๔๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมีกลไกการประเมินผู้บริหารทุกระดับผ่านการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ในส่วนของสาขาวิชาต่างๆ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา (เทียบเท่า
คณบดี) ได้ทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองฯ ผ่านระบบ e- Performance รวมทั้งรายงานผลด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี
ทุกรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ (ระดับหน่วยงาน) สรุปผลและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ คน ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในกรอบ ๓ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาองค์กร
๒) การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร. และ ๓) ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการประเมินของอธิการบดีในปี ๒๕๕๓ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ และปี ๒๕๕๔ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๔.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน โดยสรุป การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดี)
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๒๖ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๓.๕๘
๓.๘๗
๔.๐๑
๓.๗๒
๔.๔๘
๓.๙๐
๓.๖๓
๔.๐๕

๓.๕๘
๓.๘๗
๔.๐๑
๓.๗๒
๔.๔๘
๓.๙๐
๓.๖๓
๔.๐๕

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๔.๒๘
๔.๑๘

๔.๒๘
๔.๑๘

ดี
ดี

๔.๓๒
๔.๐๙
๔.๒๖

๔.๓๒
๔.๐๙
๔.๒๖

ดี
ดี
ดี

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประเมินผู้บริหารทุกระดับผ่านการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการโดยประธานกรรมการประจาสาขาวิชาต้องทาคารับรองกับรองอธิการบดีที่กากับดูแล และได้รับการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

๔๕

• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประเมินผู้บริหารทุกระดับผ่านการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า และมีระบบการติดตามผล
การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับที่เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Performance)

๔๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีตาแหน่งอาจารย์ประจาสาขาวิชาทาหน้าที่
รับผิดชอบทางด้านเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่เปิดสอน มีอาจารย์ประจาสังกัดในสานักทะเบียนและวัดผลทา
หน้าที่รับผิดชอบทางด้านงานวิชาการวัดผล เกี่ยวกับวางแผนวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และให้บริการวัดและประเมินผล
ชุดวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีอาจารย์ประจาสังกัดในสานักเทคโนโลยีการศึกษาทาหน้าที่
รับผิดชอบจัดระบบสื่อการศึกษาและวิจัยสื่อการศึกษา ในภาพรวมมีอาจารย์ประจารวม ๒ ปี จานวน ๘๐๗ คน
มีผลรวมถ่วงน้าหนักคุณวุฒิกับตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เท่ากับ ๔,๒๘๗ โดยสรุป การพัฒนาคณาจารย์
มีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ๕.๓๑ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๔๓ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สานัก / สถาบัน
๑๓ สานักทะเบียนและวัดผล
๑๔ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๒๘๙
๒๙๐
๒๓๔

๗๐
๕๖
๓๙

๔.๑๓
๕.๑๘
๖.๐๐

๓.๔๔
๔.๓๒
๕.๐๐

พอใช้
ดี
ดีมาก

๑๗๕
๕๙๔
๓๕๓
๖๙๗
๒๒๔

๓๕
๑๑๕
๖๒
๑๐๖
๔๓

๕.๐๐
๕.๑๗
๕.๖๙
๖.๕๘
๕.๒๑

๔.๑๗
๔.๓๑
๔.๗๔
๕.๐๐
๔.๓๔

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๑๔๗
๒๖๐

๒๖
๕๕

๕.๖๕
๔.๗๓

๔.๗๑
๓.๙๔

ดีมาก
ดี

๑๕๒
๔๑๖

๓๖
๗๔

๔.๒๒
๕.๖๒

๓.๕๒
๔.๖๘

ดี
ดีมาก

๑๘๘
๒๖๘
๔,๒๘๗

๓๕
๕๕
๘๐๗

๕.๓๗
๔.๘๗
๕.๓๑

๔.๔๗
๔.๐๖
๔.๔๓

ดี
ดี
ดี

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดารงตาแหน่งทางวิชาการมีเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อ
ทดแทนคณาจารย์ที่กาลังจะเกษียณอายุราชการ

๔๗

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งยังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่เท่ากัน มหาวิทยาลัยอาจจะต้องวิเคราะห์ปัญหาของสาขาวิชาที่มีจานวนอาจารย์
ปริญญาเอกและอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการน้อยเพื่อแก้ไขปัญหา และอาจจะนาแนวปฏิบัติของสาขาวิชา
ที่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจานวนมากมาเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๔๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
• ผลการประเมิน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัดปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน รวมเฉลี่ย ๒ ปีมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๔๗ คะแนน
ระดับคุณภาพดี
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๓๙
๔.๕๐
๔.๔๘
๔.๑๗
๔.๔๗
๔.๓๗
๔.๕๐
๔.๓๕

๔.๓๙
๔.๕๐
๔.๔๘
๔.๑๗
๔.๔๗
๔.๓๗
๔.๕๐
๔.๓๕

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๔.๒๘
๔.๔๑

๔.๒๘
๔.๔๑

ดี
ดี

๔.๑๒
๔.๕๗
๔.๔๗

๔.๑๒
๔.๕๗
๔.๔๗

ดี
ดีมาก
ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมากาหนดนโยบายเร่งด่วน และ/หรือ ทาแผนพัฒนายกระดับ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในตัวบ่งชี้
คุณภาพที่สาคัญและเป็นภารกิจหลัก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๔๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ กาหนดประเด็นอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีความสามารถ
ในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วย
ระบบทางไกล” มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เช่น ในเป้าประสงค์ที่ ๑.๒
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ มีกลยุทธ์ที่ ๑.๒.๓ สอดแทรกกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา และกลยุทธ์ที่ ๑.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลที่เน้นนักศึกษา/ ผู้เรียนเป็นสาคัญรองรับการดาเนินงาน เป็นต้น อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
และให้สาขาวิชาต่างๆ ใช้อัตลักษณ์นี้ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่สาขาวิ ชาต่างๆ แปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนดาเนินงาน มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม คือ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา
ซึ่งใช้สื่อที่หลากหลาย ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้สาหรับประชาชน ชุมชน องค์กรและ
สถาบันในสังคมภายใต้การเปิด/ ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสรุป ผลการ
บริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๔ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๐๐ คะแนน
ระดับคุณภาพดี
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี

๕๐

ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกและความพร้อมสาหรับให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองในระบบ
ทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติประจาชุดวิชา มีสื่อเสริมการเรียนการ
สอนเป็นสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และซีดีเสียงประกอบชุดวิชา มีสื่อ เสริมการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
มีการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ไปด้วยกัน ควรแยกประเมินเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรเพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนเพื่อการพัฒนาได้อย่าง
ประสิทธิภาพ

๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ประเมินคุณภาพบัณฑิตของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตาม
อัตลักษณ์ คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมี
วินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ณ ช่วงที่สารวจ) รวม ๑๕,๑๗๖
คน ที่ได้รับการประเมินรวม ๒,๐๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ มีผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
เท่ากับ ๘,๙๑๘ คะแนน โดยสรุป ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ คะแนน คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๓๕ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๖๖๕
๒๑๒
๕๖๒
๗๐๓
๓,๗๘๔
๗๓๐
๗๐๒
๒๖

๑๕๐
๔๙
๑๒๙
๑๖๒
๘๗๔
๑๖๕
๑๕๕
๖

๔.๔๓
๔.๓๓
๔.๓๖
๔.๓๔
๔.๓๓
๔.๔๒
๔.๕๓
๔.๓๓

๔.๔๓
๔.๓๓
๔.๓๖
๔.๓๔
๔.๓๓
๔.๔๒
๔.๕๓
๔.๓๓

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

๑๒๐
๖๖๔

๒๘
๑๕๓

๔.๒๙
๔.๓๔

๔.๒๙
๔.๓๔

ดี
ดี

๑๑๘
๖๓๒
๘,๙๑๘

๒๙
๑๔๘
๒,๐๔๘

๔.๐๗
๔.๒๗
๔.๓๕

๔.๐๗
๔.๒๗
๔.๓๕

ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
ร้อยละ ๑๓.๔๙
• จุดแข็งและแนวทางเสริม
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทาแล้ว และ/หรือบางส่วนเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้
เป็นปริญญาที่ ๒ หรือ ๓ โดยภาพรวมบัณฑิตจึงเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างระดับสูง และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิตเห็นว่ากรณีที่บัณฑิตปฏิบัติงานไม่ตรงกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความพยายามในการเรียนรู้
มีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงานสูง

๕๒

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมีไม่ถึง ร้อยละ ๒๐ ตามเกณฑ์คุณภาพของ
สมศ. นอกจากนี้ยังมีผลการประเมินเพียง ๑ ปี ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนภาพของอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยที่แท้จริง มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหาข้อมูลเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
และ/หรือจัดหาหน่วยงานเอกชนที่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๕๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดาเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา”
โดยกาหนดให้ทุกสาขาวิชาใช้จุดเน้นและจุดเด่นเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในแผนพัฒนา มสธ. ระยะ ๕ ปี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ มีเป้าประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีกลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ ปรับปรุงรูปแบบ
และระบบบริหารจัดการชุดวิชารองรับการดาเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ สาขาวิชาต่างๆ แปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนดาเนินงาน และ
นักศึกษาต้องใช้ชุดวิชาเป็นสื่อหลักสาหรับศึกษาด้วยตนเอง มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
๓.๘๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม คือ เอกสารการสอนประจาชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายสาขา
ทั้ ง ภายในและภายนอก มี เนื้ อหาสมบู รณ์ ครบถ้ วนเป็ นประโยชน์ ต่ อนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย และเป็ น
เอกสารอ้างอิงของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถศึกษา
หาความรู้ได้ โดยสรุป การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน มีผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ ๔ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๕๔

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการพัฒนาและบริหารหลักสูตรแบบหลักสูตรชุดวิชาซึ่งเป็นจุดเน้นจนเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาเอกสารประกอบชุดวิชาในรูปของคณะกรรมการ และมี
ผู้ร่วมพัฒนาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทาให้มีความหลากหลายทาง
ความคิด ผ่านกระบวนการคัดกรองและวิพากษ์ ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อเสริมการศึกษาหลายรูปแบบ
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการผลิตชุดวิชา/ ประมวลสาระวิชาที่มีคุณภาพในลักษณะของ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็น
ที่ยอมรับจากทุกสาขาวิชา

๕๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินงานในการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ภายในสถาบั น ในประเด็น “การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร” โดยผ่ านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยสานักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจาปี การให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค กิจกรรมออกกาลังกาย การอบรมปฏิบัติธรรม
เป็นต้น มีการดาเนินงานตามแผนทุกโครงการ/ กิจกรรม ผลการดาเนินงานมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคน
ในสถาบัน ทาให้บุคลากรทราบสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เป็นการเฝ้าระวังดูแลและเสริมสุขภาพของตน จากการ
ดาเนินงานทาให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพลดลง และลดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยสรุป ผลการชี้นา
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๔ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ
๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ตัวบ่งชี้นี้มหาวิทยาลัยกาหนดให้สาขาวิชาใช้ประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัย และให้ดาเนินการร่วมกัน
เมื่อพิจารณาในระดับสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาต่างๆ ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
เป็นเพียงบุคลากรของสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการเท่านั้น การตัดสินผลระดับสาขาวิชา
จึงไม่มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ

๐.๐๐
๐.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ

๐.๐๐
๐.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๐ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก

๕๖

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
โครงการ/ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อตอบสนองประเด็นชี้นาการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร เป็นการตรวจสุขภาพประจาปี การส่งเสริมการออกกาลังกาย การอบรมปฏิบัติธรรม อาจจะไม่สามารถ
ชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรได้เพียงพอจนก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากร
และมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยควรจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
โดยประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตั้งแต่การให้ความรู้ การสร้างความ
ตระหนัก การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และควรให้แต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของสาขาวิชา
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๕๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
• ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินงานในการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ภายนอกสถาบัน ในประเด็น “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก” โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกาหนดเป็นประเด็นเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และดาเนิ นการร่วมกัน ในการดาเนินงานมหาวิทยาลัยใช้การจัดกิจกรรมเพื่ อให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสครบ ๓๓ ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่ง
มีการจัดกิจกรรมทั้งที่ มสธ. นนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง ๑๐ แห่ง โดยมีประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรมทางวิชาการฯ การดาเนินงานให้แต่ะสาขาวิชา สานัก และศูนย์วิทยพัฒนาจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชามีหลายรูปแบบแตกต่างกัน เช่น การบรรยาย การอภิปราย
การนาเสนอผลงานวิจัย การจัดนิทรรศการ และการสาธิต แต่ละโครงการมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) และบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดทุกโครงการ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เข้าร่วม โดยสรุป ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน
มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ๓ ข้อ คะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดี
ลาดับที่

หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
สาขาวิชานิติศาสตร์
๒
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
๖
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๗
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
๘
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
การที่มหาวิทยาลัยใช้กรอบการจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
แต่ละปีเป็นประเด็นชี้นาสังคมภายนอก การกาหนดกรอบการจัดกิจกรรมในแต่ละปี ควรพิจารณาว่าสามารถ
เป็นประเด็นชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมภายนอกได้หรือไม่ และควรกาหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าจะชี้นา

๕๘

สังคมอย่างไร นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย/ สาขาวิชาควรพิจารณาจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนและสังคมกลุ่มเป้าหมายตรงตามประเด็นชี้นาที่กาหนด
• วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

๕๙

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๑ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๐ ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑) ≥ ๓.๕๑
๑.๒ ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๗ ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑) (๑๙ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
๒. คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ จานวนคณะทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
๒.๒ จานวนคณะทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๑๙
๔.๒๔
๑๒
๑๒
 ไม่รับรอง

จุดเด่นในภาพรวม
๑. สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพและคุณวุฒิสูง มีความสามารถ
หลายด้าน และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
๒. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
๓. มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกสนับสนุนงบประมาณการทาวิจัยและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย
๕. มหาวิทยาลัยมีวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และตามประกาศของ สมศ. และมีวารสาร
เฉพาะทางที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ช่วยในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
๖. มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย
๗. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการผลิตสื่อที่หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัย ควรพิจ ารณาร่วมมือกับภาคเอกชนหรือองค์การมหาชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๘. มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service : OSS) ให้บริการนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป เพื่อติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
๙. ศิษย์เก่าและนักศึกษาในปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

๖๐

ข้อเสนอแนะ
๑. การดาเนิ น งานขององค์กรทุกประเภท การประเมินเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน
การบริหารงาน โดยเฉพาะการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบขององค์กรที่สะท้อนถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรกาหนดกลยุทธ์และระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้ได้ข้อมูลที่มี
ความตรง (Validity) และเพียงพอ เพื่อเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารสาหรับการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพ
๒. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกที่เอื้ออานวยในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่
ควรกาหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเรื่องการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
๓. มหาวิทยาลั ยฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยที่หลากหลาย แต่
คณาจารย์ยังให้ความสนใจทาวิจัยจานวนน้อย งานวิจัยบางส่วนยังไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นไปตามระเบียบวิ ธีวิจัย
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ทางอ้อม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรกาหนดกลยุทธ์และมาตรการเร่งรัดพัฒนาเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลและคุณภาพอย่างเร่งด่วน
๔. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกโดยกาหนดให้คณาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในลักษณะของชุดวิชาและประมวลสาระวิชา และยังมีโครงการส่งเสริมการแต่งตาราซึ่งหั วใจสาคัญ ทาง
วิชาการของอุดมศึกษา แต่คณาจารย์ยังให้ความสาคัญน้อยในเรื่องการแต่งตารา และเขียนบทความทางวิชาการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรกาหนดเป็นนโยบายและมาตรการที่สาคัญจาเป็นให้คณาจารย์ต้ องสร้างผลงานทั้งตารา
และบทความทางวิชาการให้มากขึ้น
๕. มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม แต่ การทาโครงการบริการวิชาการ
ควรมีกลยุทธ์ และการวางแผนเชื่อมโยงการประมวลองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตารา งานวิจัย ปรับปรุงเอกสารการสอน และ/หรือขยายผลนาไปสู่
การเปิดชุดวิชาหรือหลักสูตรใหม่
๖. มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนคณาจารย์รวมทั้งสิ้น ๔๐๖ คน มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์จานวนมากถึง ๒๓๐ คน แต่ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์มีเพียง ๔ คน ดังนั้นควรเร่งผลักดัน
และส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสถานะทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ให้เพิ่มมากขึ้น
๗. มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
กาหนดนโยบายเร่งด่วน และ/หรือทาแผนพัฒนายกระดับ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในตัวบ่งชี้คุณภาพที่
สาคัญและเป็นภารกิจหลัก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
๘. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ แม้ว่าจะเป็นข้อดีในเรื่อง
การประหยั ดทรั พยากร แต่ในทางปฏิบั ติพบว่าในบางภารกิจบุคลากรไม่ให้ความส าคัญ/ ไม่มีส่ วนร่วมใน
การดาเนินงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริม/ สนับสนุนให้มีโครงการ/ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ความร่วมมือ
ร่วมใจรัก มสธ. เพื่อให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

๖๑

๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ
(๑) สาขาวิชานิติศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชานิติศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๓.๖๗
๓.๕๘
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดังนั้นควรจัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๒) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๔
๓.๘๕
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นควร
จัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี -ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ใน
ด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๒

(๓) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๒๔
๔.๐๐
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๔) สาขาวิชารัฐศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๙
๓.๘๔
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นควรจัดประชุม
กับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในด้านการเพิ่ม
ผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๓

(๕) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๓.๘๐
๓.๗๕
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นควร
จัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี -ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ใน
ด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๓๘
๔.๐๕
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๔

(๗) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑)
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๙
๓.๙๒
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ตีพิมพ์เผยพร่ผลงานในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
๓. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นควรจัดประชุม
กับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในด้านการเพิ่ม
ผลงานวิจัย
๔. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๘) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๖
๓.๘๖
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นควรจัดประชุม
กับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในด้านการเพิ่ม
ผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๕

(๙) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๓
๓.๘๗
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๑๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๒๒
๓.๙๓
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดังนั้นควรจัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๖

(๑๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๓ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๓, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๘
๓.๗๙
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดังนั้นควรจัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๒. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้
(๑๒) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๑ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑ และ ๔ )
๒. ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ (ตัวบ่งชี้ ๒ – ๑๘ ยกเว้นตัวบ่งชี้ ๑, ๔ และ ๑๒)
สรุป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 ได้รับการรับรอง

ผลการประเมิน
๔.๒๔
๓.๙๘
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
วารสารที่มีค่าน้าหนักสูงให้เพิ่มมากขึ้น และ/หรือให้นักศึกษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาแผน ข
๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจายังมีน้อย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดังนั้นควรจัดประชุมกับกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ในด้านการเพิ่มผลงานวิจัย
๓. ควรจัดทาโครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นสูงที่เป็นที่พึงของสังคมได้

๖๗

๖. ภาคผนวก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
๖.๑.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๓๐
ดี
๑.๓๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๐.๑๘
๓.๒๑
๕.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
พอใช้
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๓.๖๗

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๓.๕๘
ดี
๓.๔๔
พอใช้
๔.๓๙

ดี

๔.๐๐
๔.๔๓
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๕๘

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๖๘

๖.๑.๒ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๐
ดี
๑.๕๑
ต้องปรับปรุง
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๑.๗๙
๕.๐๐
๕.๐๐

ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๔

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๓.๘๗
ดี
๔.๓๒
ดี
๔.๕๐

ดี

๔.๐๐
๔.๓๓
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๕

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๖๙

๖.๑.๓ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาส ถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๔
ดี
๐.๐๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๒๔

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๐๑
ดี
๕.๐๐
ดีมาก
๔.๔๘

ดี

๔.๐๐
๔.๓๖
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๐

๖.๑.๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๖
ดี
๐.๘๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๒.๘๖
๕.๐๐
๕.๐๐

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๙

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๓.๗๒
ดี
๔.๑๗
ดี
๔.๑๗

ดี

๔.๐๐
๔.๓๔
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๔.๐๐
ดี
๓.๘๔
ดี

๗๑

๖.๑.๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๗
ดี
๐.๕๖ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๒.๑๘
๓.๒๖
๕.๐๐

ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๓.๘๐

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๔๘
ดี
๔.๓๑
ดี
๔.๔๗

ดี

๔.๐๐
๔.๓๓
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๗๕

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๒

๖.๑.๖ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๒๔
ดี
๒.๙๕
พอใช้
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๕.๐๐
๓.๒๓
๕.๐๐

ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๓๘

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๓.๙๐
ดี
๔.๗๔
ดีมาก
๔.๓๗

ดี

๔.๐๐
๔.๔๒
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๕

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๓

๖.๑.๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๐ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๖ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๓๖
ดี
๐.๘๔ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๓.๘๙
ดี
๓.๐๗
๔.๗๒
๕.๐๐

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๙

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๓.๖๓
ดี
๕.๐๐
ดีมาก
๔.๕๐

ดี

๔.๐๐
๔.๕๓
๔.๐๐

ดี
ดีมาก
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๒

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๔

๖.๑.๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๐๐
ดี
๐.๖๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่น
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๒.๙๑
๕.๐๐
๕.๐๐

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๖

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๐๕
ดี
๔.๓๔
ดี
๔.๓๕

ดี

๔.๐๐
๔.๓๓
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๖

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๕

๖.๑.๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๘
ดี
๒.๗๓
พอใช้
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๓.๖๑
๒.๘๘
๓.๘๕

ดี
พอใช้
ดี

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๓

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๒๘
ดี
๔.๗๑
ดีมาก
๔.๒๘

ดี

๔.๐๐
๔.๒๙
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๗

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๖

๖.๑.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๒๒
ดี
๓.๘๗
ดี
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑.๓๖
๔.๕๕
๕.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๒๒

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๑๘
ดี
๓.๙๔
ดี
๔.๔๑

ดี

๔.๐๐
๔.๓๔
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๓

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๗

๖.๑.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๘ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๔ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๐
ดี
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๐.๓๕
๔.๑๗
๕.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๘

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๓๒
ดี
๓.๕๒
ดี
๔.๑๒

ดี

๔.๐๐
๔.๐๗
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๗๙

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๘

๖.๑.๑๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี้ (๒)
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ประเมินได้รับการยกเว้น
๔.๑๐
ดี
๔.๖๙
ดีมาก
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
๐.๓๔
๕.๐๐
๕.๐๐

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๒๔

ดี
ดีมาก
ดี

ไม่ประเมินในระดับสาขาวิชา
๔.๐๙
ดี
๔.๖๘
ดีมาก
๔.๕๗

ดีมาก

๔.๐๐
๔.๒๗
๔.๐๐

ดี
ดี
ดี

๐.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๘

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดี

๗๙

๖.๒ บันทึกการสัมภาษณ์/ การตรวจเยี่ยมภาคสนาม
๖.๒.๑ การสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวม มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรมในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
(Audit Committee) มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and Management Audit)
- ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความ
เหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทั้งนี้ Audit Committee จะเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๓. คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม ยังเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างระดับสูง
เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากรายงานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ที่สารวจ
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด
๔. ปัญหาที่มหาวิทยาลัย ต้องให้ความสาคัญและเร่งหาแนวทางแก้ไข ได้แก่
- การผลิตชุดวิชา ซึ่งควรควบคุมการผลิตให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด เพื่อมิให้ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดส่งเอกสารการสอนให้นักศึกษา
- การเตรียมผู้บริหารเพื่อให้เข้าสู่ตาแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชา (เทียบเท่าคณบดี) ซึ่งมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเรียน การสอน และการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
- การปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาจานวนมาก
ที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยทางไกล จาเป็น
ต้องเร่งปรับตัว และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น แต่ยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด
ทางไกลไว้
๖.๒.๒ การสัมภาษณ์อธิการบดี และรองอธิการบดี
๑. มหาวิทยาลัยมีแผนระยะต่างๆ ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินภารกิจอุดมศึกษา
อยู่ ๔ ระดับ คือ ๑) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๖)
๒) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ๓) แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) และ ๔) แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ๑ ปี
๘๐

๒. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนด และกากับดูแลในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ใน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและของผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (Audit Committee) ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
โดยมีสานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้
๓. การกากับดูแลการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดทาคารั บรองการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Agreement) โดยหน่วยงานระดับสาขาวิชา สานัก สถาบัน กอง/ ศูนย์/ หน่วยงาน
ในสานักงานอธิการบดีต้องทาคารับรองฯ กับรองอธิการบดีที่กากับดูแล และผลการดาเนินงานของรองอธิการบดี
แต่ละฝ่ายจะรวมเป็นคะแนนผลงานของอธิการบดีที่ต้องนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. มหาวิทยาลัยใช้นโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” ในการบริหารจัดการ โดยที่
สาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ) รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเท่านั้น ส่วนภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน
จะอยู่ที่สานัก สถาบัน กอง/ ศูนย์/ หน่วยงาน เช่น สานักวิชาการสนับสนุนงานด้านวิ ชาการ สานักทะเบียน
และวัดผลรับผิดชอบด้านทะเบียนนักศึกษาและการวัดผลการศึกษา สานักพิมพ์ จัดพิมพ์สื่อหลักเอกสารการ
เรียนการสอน สานักเทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อเสริมรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สานักบริการการศึกษาจัดส่งเอกสาร/ สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เป็นต้น ส่วนภารกิจด้านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน่วยงานระดับสานักเป็น
หน่วยงานกลางรับผิดชอบ โดยทุกหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
๕. มหาวิทยาลัยจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานผล
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ
๖. อธิการบดีจะขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ บุคลากรสายวิชาการจะมุ่งพัฒนาในด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียน
การสอน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจะมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงระบบที่สาคัญ ๓
ระบบให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ระบบการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ ๓ มิติ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๘. มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service: OSS) ให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปแบบเผชิญหน้า
๙. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกที่พร้อม และคณาจารย์มีศักยภาพ แต่พบว่า
ผลงานมีน้อย อธิการบดีจะมีแนวทางการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยการให้คณาจารย์ทบทวนผลงานวิจัยเดิมนามา
จัดทาบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/ นานาชาติ ส่วนในระยะต่อไปจะมีนโยบายผลักดันให้มีการสร้าง
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพและให้ทาวิจัยจริง มีระบบพี่เลี้ ยง
ให้นักวิจัยเก่าช่วยนักวิจัยใหม่โดยสนับสนุนทุนวิจัยภายใน ส่วนนักวิจัยที่มีประสบการณ์จะสนับสนุนให้ขอทุน
อุดหนุนวิจัยจากภายนอก โดยนักวิจัยที่รับทุนต้องทาสัญญาในการตีพิมพ์เผยแพร่/ นาเสนอผลงานในระดับชาติ/
นานาชาติ
๑๐. ด้านการบริการวิชาการแล้วนาไปบูรณาการกับ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
มีข้อจากัดในระบบการเรียนการสอนระบบทางไกล เนื่องจากการพัฒนาหรือปรับปรุงชุดวิชาต้องผ่านคณะ
กรรมการบริหารชุดวิชาซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามาก และการจะนาไประบุใน มคอ. ๓ ให้ครบทุกรายวิชาจึงทา

๘๑

ได้ยาก ส่วนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการนาไปสอดแทรกในกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
ของระดับปริญญาตรี และการสัมมนาเสริม/ สัมมนาเข้มในชุดวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา
๑๑. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล เห็นความสาคัญในเรื่อง Digital TV
ในเบื้องต้นจะนาประเด็นนี้เข้าหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เสนอให้มีการร่วมทุนกันจัดซื้อเป็น
ช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย
เมื่อประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
๖.๒.๓ การสัมภาษณ์ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา และรองประธานกรรมการประจา
สาขาวิชา
๑. สาขาวิชาบางสาขาเชิญชวนให้คณาจารย์ทาวิจัย โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
ให้ร่วมมือทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอก แสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
๒. คณาจารย์ต้องเขียนชุดวิชาเป็นหลักซึ่งเป็นภาระงานที่มีมาก รวมทั้งบางสาขาวิชามี
นักศึกษาจานวนมากต้องจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีเวลาในการทาวิจัยน้อย
๓. การเขียนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสามารถนาไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการได้ และ
มีค่าตอบแทนชัดเจน ไม่ซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขมากเหมือนการทาวิจัย นอกจากนี้การวิจัยบางสาขาวิชาไม่มีห้อง
ปฏิบัติการรองรับการทาวิจัย จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้คณาจารย์ไม่สนใจทาวิจัย ดังนั้นแนวทางในการพัฒนา
ควรกาหนดน้าหนักคะแนนภาระงานด้านการวิจัยให้มีความใกล้เคียงหรือเท่ากับภาระงานการเขียนชุดวิชา
๔. นโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ ” บางส่วนเป็นข้อจากัดในการบริหารจัดการ
ของสาขาวิชา เช่น การไม่มีข้อมูลที่จะเรียกใช้เพื่อการตัดสินใจทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และอื่นๆ
ได้ทันท่วงที การต้องการสถิติ ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บางครั้งต้องมีการทาบันทึกหลักฐานขอไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ ทาให้เสียเวลาและไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๕. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการ
ดาเนินงานต้องมีขั้นตอน ทาให้คณาจารย์ต้องเสียเวลาในเรื่องการประชุมมาก และขั้นตอนการอนุมัติ/ อนุญาต
ต่างๆ มีความล่าช้า
๖. การส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีความสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบ
ทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นและมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” นั้น แม้ว่ามหาวิทยาลัย
จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบทางไกล ก็มีแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์นี้แก่นักศึกษา โดยการสื่อสารที่
ปรากฏทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ อทุกประเภทที่มีให้กั บนักศึกษา ซึ่งบัณฑิต มสธ. ส่ วนใหญ่จะมีคุณลั กษณะ
ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยเฉพาะจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการตนเองในการเรียนการสอนทางไกลได้ จึงจะมีโอกาสใน
การสาเร็จการศึกษา
๗. มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาทั้งหมด
คณาจารย์เห็นว่าเป็นปกติของมหาวิทยาลัยที่ไม่คัดเลือกผู้เข้าเรียน แต่จะคัดเลือกผู้สาเร็จให้จบการศึกษาที่มี
คุณภาพ ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว และ/หรือบางส่วนเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้เป็นปริญญาที่ ๒
หรือ ๓ จึงเรียนได้สบายๆ ตามเวลาที่กาหนดให้ถึง ๓ เท่าของหลักสูตร
๘. ประเด็นที่สาขาวิชาเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
- มหาวิทยาลัยควรยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยตามเจตนารมณ์ที่เริ่มแรกก่อตั้ง
สถาบัน ควรทาความเข้าใจชี้แจงแก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความชัดเจนในบริบทของสถาบันอย่างแท้จริง

๘๒

- มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนนโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ ” ให้มีความ
สนองตอบการดาเนินภารกิจที่มีประสิทธิภาพ
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการลงทุนเพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
ทบทวนความเข้าใจในเงื่อนไขและอื่นๆ กับศูนย์บริการการศึกษาที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นเครือข่ายที่
มหาวิทยาลัยไปขอความร่วมมือใช้ทรั พยากรอาคาร สถานที่ และบุคลากรในการดาเนินภารกิจการเรียนการ
สอน หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวตามสภาวการณ์ปัจจุบัน อาจเกิดผลกระทบทางลบได้
- มหาวิทยาลัยควรทบทวนและจัดความสาคัญใน ๔ ภารกิจหลักให้มีความชัดเจน เช่น
จะมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นต้น
- ควรพิจารณาเพิ่มอัตรากาลังอาจารย์ในหลักสูตรที่มีภาคปฏิบัติให้มากกว่าปกติ และ
มีแนวทางในการขอคืนอัตรากาลังสายวิชาการที่เกษียณหรือลาออกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาสาเหตุที่ทาให้งานวิจัยของคณาจารย์ในปัจจุบันซึ่งมี
น้อยเนื่องจากภาระงานของคณาจารย์มีมาก หน่วยงานส่วนกลางส่งภาระงานไปยังสาขาวิชามากยิ่งขึ้น ทาให้
ภาระงานของเลขานุการกิจเพิ่มขึ้น คณาจารย์จึงจาเป็นต้องลงไปช่วยในด้านธุรการ
- ระบบงานของสาขาวิชามีการประชุมบ่อยครั้งทาให้ไม่มีเวลาในการทาวิจัย
- กลไกการสนับสนุนการวิจัยมีระบบ/ ระเบียบ/ กฎเกณฑ์มากเกินไป ส่งผลให้ความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการวิจัยมีน้อย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย รวมทั้งการนาเสนอ
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติทาได้ยาก เนื่องจากขั้นตอนรายละเอียดมากเกินไป ทาให้คณาจารย์ไม่สนใจ
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทาได้ยากเนื่องจากจะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงาน
ภายนอกรองรับ
๖.๒.๔ การสัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์
๑. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ เรื่องการประกันคุณภาพ
จากส่วนกลางกระจายไปยังสาขาวิชา ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพส่วนกลางจะทาให้ประหยัดทรัพยากร ลดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาและส่วนกลาง
๒. ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยยังขาดการประสานงานที่ดี
๓. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาตนเองทั้งในด้านการวิจัยและ
การนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๔. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความรู้เป็นอย่างดี แต่ยังขาดการกากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรกากับติดตามเป็นรายไตรมาส หรือ ๖ เดือนเพื่อนาผลกลับมาปรับปรุงและพัฒนา
๕. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่มี Impact
Factor ที่สูงขึ้น
๖. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยในการเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับทุกคน สามารถเรียนได้ในราคาที่ถูก ชาวนา ชาวสวนสามารถอ่านหนังสือใต้แสงเทียนได้ มหาวิทยาลัย
มีพันธกิจที่ดี การศึกษาทางไกลจึงเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์
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๖.๒.๕ การสัมภาษณ์ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์ และหัวหน้างาน
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีจุดแข็ง และข้อจากัดในการดาเนินภารกิจ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ระบบ และกลไกส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัย เช่น
มีแผนหลักด้านการวิจัย มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และนาเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ เป็นต้น
- ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทางไกลมีจานวนน้อย อาจารย์ที่สนใจ
ทาวิจัยจะมีเฉพาะบางกลุ่มบางคนเท่านั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภารกิจการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิต
ชุดวิชาซึ่งผลงานสามารถนาไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการได้ จึงทาให้ไม่ได้จัดสรรเวลามาทาวิจัย
- มหาวิทยาลัยยังไม่สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในโครงการเครือข่ายการทาวิจัย
ร่วมกับต่างประเทศ เช่น การดาเนินการให้เพียงนักวิจัยติดต่อสื่อสารประสานงานผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
การสื่อสาร เท่านั้น เป็นต้น
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการวิจัยบางส่วนยังขาดการยืดหยุ่นไม่เอื้ออานวยต่อการ
ทาวิจัยที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัย โดยเฉพาะการกาหนดน้าหนักคะแนน
ภาระงานวิจัยให้มีความใกล้เคียงหรือเท่ากับภาระงานการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic
Journal of Open and Distance Innovative Learning: e- JODIL) นาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ
บทความปริทัศน์ และบทความพิเศษอื่นๆ ในลักษณะของบทความอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ โดยกาหนดให้มี
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดาเนินการมาแล้ว ๒ ปี
๒. สานักวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนในภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย มีจุดแข็ง และข้อจากัดในการดาเนินภารกิจ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไกสนับสนุนในเรื่องการผลิตตารา และการพัฒนาคณาจารย์
- มหาวิทยาลัยมีวารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. และยังมีวารสารอีกจานวนหนึ่งที่จะพัฒนาเป็นวารสารวิชาการให้ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือมี Impact Factor ที่สูงขึ้น แต่มีวารสารของสาขาวิชาบางฉบับไม่สนใจว่าวารสารจาเป็น
ต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพใดๆ เพราะเห็นว่าบทความวิชาการในวารสารนั้นเป็น
องค์ความรู้ของคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว
- มหาวิทยาลัยจะปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร TQF ให้ครบทุกหลักสูตรในปีการศึกษา
๒๕๕๖ โดยสานักวิชาการได้ดาเนินการจัดทา มคอ.๒ และจะเป็นโอกาสที่ได้ปรับปรุงชุดวิชาไปพร้อมกัน
๓. ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประสานงานและขับเคลื่อน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา อานวยความสะดวก/ จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๔. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การควบคุมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการตามการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร. การรายงานประสิทธิผลการใช้
งบประมาณ (PART) ของสานักงบประมาณ แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีการกาหนดตั วชี้วัดเกี่ยวกับ
คุณภาพ/ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทาให้เป็นภาระงานในการรายงานมากขึ้น
๘๔

๕. การจัดทาแผนของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทา
แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ และแผนทุกระดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทางานขึ้นเป็นการเฉพาะ
และมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้หน่วยงานเสนอแผนงาน/ งาน/ โครงการ มีการวิเคราะห์
กลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองแผนงาน แล้วจึงนาเสนอในที่ประชุมแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกันพิจารณาอนุมัติ
๖.๒.๗ การสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา และศิษย์เก่า
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ได้รับการ
อบรม และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
คณาจารย์เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่ายยุวชนและค่ายฤดูร้อน ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
การลงพื้นที่ เช่น การเรียนแพทย์แผนไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลสระแก้ว การบริหารโรงพยาบาลหรือสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มีการฝึกปฏิบัติหลายโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริ ราช ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการยื่นความจานงกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๒. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีงานทา
แต่ไม่สามารถลาศึกษา หรือคนที่มีภารกิจและไม่มีเวลาเดินทางมาเรียน และเห็นว่าคุณภาพของบัณฑิตในระบบ
ปิดและระบบเปิดไม่แตกต่างกัน
๓. มหาวิทยาลัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาดีมาก
๔. ผู้สาเร็จการศึกษาจาก มสธ. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งในการ
ทางาน งานส่วนตัว และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหลายแห่ง
๕. ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยสามารถนาไปใช้ในการทางานในยุคของการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ความรู้ที่นาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านต่างๆ การใช้ภาษา สื่อสิ่งพิมพ์ การบริหารจัดการทางการศึกษา กฎหมาย ด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ และงานด้าน
พยาบาล ผู้สาเร็จการศึกษาไปสามารถนาไปใช้และได้รับการพัฒนาตนเอง ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
๖. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ให้
เห็นถึงความสาคัญของมหาวิทยาลัยเปิดว่าเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยปิด ที่สาคัญจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่จะประสบ
ความสาเร็จในการศึกษา จะต้องอ่านหนังสือ ศึกษาด้วยตนเองเท่านั้นถึงจะปฏิบัติได้ และสอบผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๖.๒.๘ การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ประกอบการ
๑. ผู้ประกอบการเห็นว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราชมี
ความรู้ความสามารถ นาความรู้ที่เรียนไปใช้ในการทางานได้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สาหรับภาษาอังกฤษนั้นส่วนใหญ่จะได้รับความรู้จากบริษัท ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอนาคตประเทศจะเข้า
สู่อาเซี่ยน จึงจาเป็นจะต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้ประกอบการเห็นว่านักศึกษาที่จ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความอดทน ขยัน
มีความคิดสร้างสรรค์ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. กรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษา แต่มีความพยายามในการ
เรียนรู้ มีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงาน
๔. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในด้านสื่อการสอน/ หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในด้านการ
บริหารการโรงแรม จะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เบื้องต้นก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง
๘๕

๖.๒.๙ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
 ผู้แทนกรรมการสภาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 อธิการบดี และรองอธิการบดี
ตาแหน่ง
อธิการบดี และ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาระบบงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว

 ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา และรองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว (รักษาการ)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
อาจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
อาจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคารอด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค
๘๖

สาขาวิชา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 ผู้แทนคณาจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ
อาจารย์สายน้าผี้ง ทองใส
อาจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
อาจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
อาจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์

 ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์ และหัวหน้างาน
ตาแหน่ง / หน่วยงาน
ชื่อ – สกุล
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
ผู้อานวยการสานักบริการการศึกษา
นายซัน อันนันหนับ
ผู้อานวยการสานักพิมพ์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
ผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ
นางวรนุช สุนทรวินิต
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
ผู้อานวยการกองกลาง
นายธรรมรงค์ ใจสมคม
ผู้อานวยการกองคลัง
นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายมนตรี วิเชียรมณี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการประกัน
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
คุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร
หัวหน้างานหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววิภา อัคคอิชยา
๘๗

 ผู้แทนนักศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อ – สกุล
นายธนาคาร ม่วงศิริ (ป.โท)
พันตรีเสถียร คลายทุกข์ (ป.โท)
นายศักดิ์ขจร มีนานนท์ (ป.โท)
นางสาวกาญจนา ยาอุด (ป.โท)
นายธวัชชัย คุณประคัลภ์ (ป.โท)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง (ป.เอก)

 ผู้แทนศิษย์เก่า
สาขาวิชา
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 ผู้แทนผู้ประกอบการ
สถานประกอบการ
โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บริษัทโตโยต้ายูซฟูลคาร์ กรุงเทพฯ
บริษัทปฐมอินทีเรีย คอนแทรค บจก.จากัด กรุงเทพฯ
โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

ชื่อ – สกุล
นางสาวฐิตารีย์ มิตตะชัยศักดิ์ (ป.ตรี)
นาวาอากาศโทชัยวัฒน์ วัชรคีรี (ป.โท)
นายกมลรัตน์ เสราดี (ป.โท)
นายดาระไน ม่วงทอง (ป.โท)
นางสุทธิพร เทรูยา (ป.โท)
นางสาวจิตวิกา สมใจ (ป.โท)
นางสาวกิติมา เรืองแก้ว (ป.โท)
ชื่อ – สกุล
อาจารย์แสงเดือน กมลมาลย์
ผศ.ณรงค์ จิตมุ่งงาน
นางชื่นชิวิต โชติพิทยสุนนท์
นายสุแมน ช่วยเกิด
นายพิสิษฐ์ พงศาปรมัตธ์
นางสาวกนกวรรณ ศิริวจนานนท์

๘๘

๖.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

๘๙

๖.๔ กาหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน และเตรียมความพร้อม
สาหรับการประเมินสถาบัน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ พบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน
- คณะผู้ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของการประเมิน
- อธิการบดี กล่าวต้อนรับและสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตามรายตัวบ่งชี้ ทุกสาขาวิชา
(หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ได้รับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมิน)
ทีมที่ ๑
ทีมที่ ๒
๑. ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๑. รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๒. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๓. อ.พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๓. อ.ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
๔. อ.ญาดา อธิรัตนปัญญา
๔. อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๕, ๖, ๗)
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน (๑๒, ๑๓, ๑๔)
ด้านการประกันคุณภาพภายใน (๑๕)
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๗)

ด้านคุณภาพบัณฑิต (๒, ๓, ๔)
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (๘, ๙)
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๑๐, ๑๑)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑๘.๑, ๑๘.๒)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตามรายตัวบ่งชี้ ทุกสาขาวิชา (ต่อ)
ทีมที่ ๑
ทีมที่ ๒
๑. ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๑. รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๒. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๓. อ.พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๓. อ.ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
๔. อ.ญาดา อธิรัตนปัญญา
๔. อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๕, ๖, ๗)
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน (๑๒, ๑๓, ๑๔)
ด้านการประกันคุณภาพภายใน (๑๕)
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๗)

สถานที่
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ห้อง ๑๖๐๘ –
๑๖๐๘/๑
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

อาคารสัมมนา ๑
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

ด้านคุณภาพบัณฑิต (๒, ๓, ๔)
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (๘, ๙)
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๑๐, ๑๑)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑๘.๑, ๑๘.๒)

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ประชุม เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจาวัน
- สรุปผลและคะแนนการประเมิน รายตัวบ่งชี้
- จุดแข็งและแนวทางเสริม รายตัวบ่งชี้
- จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) รายตัวบ่งชี้
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายตัวบ่งชี้/ รายด้าน+รายกลุม่ / ระดับสถาบัน
- นาคะแนนตัวบ่งชี้ กระจายลงสาขาวิชา (คณะ) เพื่อให้ผู้ประเมิน ฯ วิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น สาหรับเยี่ยมชม/ สัมภาษณ์ระดับสาขาวิชา

๙๐

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ สัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง
ทีมที่ ๑
ทีมที่ ๒
๑. ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๑. รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๒. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๓. อ.พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๓. อ.ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
๔. อ.ญาดา อธิรัตนปัญญา
๔. อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. - นายกสภา ม./ ผู้แทนกรรมการสภา ม. - ผู้แทนคณาจารย์ เก่า + ใหม่
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. - อธิการบดี + รองอธิการบดี
- นักศึกษา + ศิษย์เก่า
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ - ผู้ประกอบการ + ชุมชน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะผู้ประเมินฯ สัมภาษณ์ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา + รองประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชา
ทีมที่ ๑
ทีมที่ ๒
๑. ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
๑. รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
๒. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๓. อ.พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
๓. อ.ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
๔. อ.ญาดา อธิรัตนปัญญา
๔. อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ประชุม เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจาวัน ระดับสาขาวิชา
- สรุปคะแนนการประเมิน รายสาขาวิชา
- จุดแข็งและแนวทางเสริม รายสาขาวิชา
- จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) รายสาขาวิชา
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายสาขาวิชา

สถานที่
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ทีมที่ ๑ ห้อง ๑๕๑๔
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ทีมที่ ๒ ห้อง ๑๖๐๘
– ๑๖๐๘/๑
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

อาคารสัมมนา ๑
ทีมที่ ๑ ห้อง ๑๕๑๔
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ทีมที่ ๒ ห้อง ๑๖๐๘
– ๑๖๐๘/๑
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

๙๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ในภาพรวมระดับสถาบัน
๑. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย : พิมพ์เอกสารการศึกษา
๒. ศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ : ผลิตสื่อทางไกลเพื่อการศึกษา (สื่อวิทยุโทรทัศน์
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อคอมพิวเตอร์)
๓. ห้องสมุด และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ให้บริการสื่อการศึกษา
ทุกประเภท และสารสนเทศของรัชกาลที่ ๗
๔. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service : OSS) : ให้บริการนักศึกษา
และประชาชนเรื่องการจัดการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมิน นาข้อค้นพบทั้งหมดมาอภิปราย
ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ทั้งระดับสาขาวิชา และระดับสถาบัน
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ ประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - คณะผู้ประเมิน ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมิน นาข้อค้นพบทั้งหมดมาอภิปราย
ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ทั้งระดับสาขาวิชา และระดับสถาบัน (ต่อ)
- คณะผู้ประเมิน ฯ เตรียมความพร้อมการนาเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน ฯ นาเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรของสถาบัน

สถานที่
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

อาคารสัมมนา ๑
ห้อง ๑๖๐๗
สถานที่
ห้อง ๑๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารบริหาร
ห้องมรกต
ห้อง ๑๖๐๘ –
๑๖๐๘/๑
ชั้น ๖ อาคารบริหาร

๙๒

