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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย%อ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยเปด ดําเนินการสอนโดยใชระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู,หัวรัชกาลป-จจุบันทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7
ซึ่งเปนรูปพระแสงศรสามองค7 นํามาประกอบกับเจดีย7ทรงพุ,มขาวบิณฑ7ซึ่งเปนสัญลักษณ7ของกรุงสุโขทัยเปนตราประจํามหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษาที่เปดสอนในป:การศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น จํานวน 47 หลักสูตร และในป:การศึกษา 2554 มีหลักสูตรการศึกษาที่เปดสอนทั้งสิ้น จํานวน 60
หลักสูตร
นักศึกษาในป:การศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 159,095 คน เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 1,284 คน ระดับปริญญาตรี 150,735 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 2,199 คน ระดับปริญญาโท 4,780 คน และระดับปริญญาเอก 97 คน และในป:การศึกษา 2554 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 135,577 คน เปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร 811 คน ระดับปริญญาตรี 128,637 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 770 คน ระดับปริญญาโท 5,253 คน และระดับปริญญาเอก 106 คน
ผูสําเร็จการศึกษาในป:การศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 19,713 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 200 คน ระดับปริญญาตรี 15,528 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,406 คน ระดับปริญญาโท 1,574 คน และระดับปริญญาเอก 5 คน และในป:การศึกษา 2553 มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 18,838 คน
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 473 คน ระดับปริญญาตรี 15,690 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1,637 คน ระดับปริญญาโท 1,034 คน และระดับ
ปริญญาเอก 4 คน
อาจารย7ประจําในป:การศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 401 คน จําแนกตามคุณวุฒิเปนวุฒิปริญญาโท 225 คน และวุฒิปริญญาเอก 176 คน จําแนกตามตําแหน,งทาง
วิชาการเปนอาจารย7 86 คน ผูช,วยศาสตราจารย7 67 คน รองศาสตราจารย7 244 คน และศาสตราจารย7 4 คน และในป:การศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 406 คน จําแนกตาม
คุณวุฒิเปนวุฒิปริญญาโท 223 คน และวุฒิปริญญาเอก 183 คน จําแนกตามตําแหน,งทางวิชาการเปนอาจารย7 106 คน ผูช,วยศาสตราจารย7 66 คน รองศาสตราจารย7
230 คน และศาสตราจารย7 4 คน
บุคลากรสายสนับสนุนในป:การศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 2,060 คน ซึ่งเปนขาราชการ 729 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 163 คน ลูกจางประจํา 543 คน และลูกจาง
ชั่วคราว 625 คน และในป:การศึกษา 2554 มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 2,064 คน ซึ่งเปนขาราชการ 707 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 195 คน ลูกจางประจํา 523
คน และลูกจางชั่วคราว 639 คน
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งบประมาณในป:งบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 2,276,044,500 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผ,นดิน จํานวน 634,995,600 บาท และเงินนอกงบประมาณ
จํานวน 1,641,048,900 บาท และในป:งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,275,124,500 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผ,นดิน จํานวน 704,867,900
บาท และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 1,570,256,600 บาท
1.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ%งชี้ สมศ.
สาขาวิชา
1. นิติศาสตร7
2. นิเทศศาสตร7
3. มนุษยนิเวศศาสตร7
4. รัฐศาสตร7
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร7
7. ศึกษาศาสตร7
8. เศรษฐศาสตร7
9. พยาบาลศาสตร7
10. วิทยาศาสตร7สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คะแนนเฉลี่ยตัวบ%งชี้ที่ 2 - 11
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ%งชี้
(10 ตัวบ%งชี้*)
(17 ตัวบ%งชี้*)
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
3.70
ดี
4.01
ดี
4.04
ดี
4.26
ดี
4.38
ดี
4.49
ดี
4.18
ดี
4.30
ดี
3.93
ดี
4.23
ดี
4.65
ดีมาก
4.61
ดีมาก
4.08
ดี
4.31
ดี
4.18
ดี
4.33
ดี
4.04
ดี
4.29
ดี
4.44
ดี
4.46
ดี
3.80
ดี
4.09
ดี
4.43
ดี
4.50
ดี
4.12
ดี
4.30
ดี

หมายเหตุ : * มสธ. ไดรับการยกเวนจาก สมศ. ไม,ตองประเมินตัวบ,งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป: ตาม
มติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 มกราคม 2555 และคงเหลือตัวบ,งชี้สําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 17 ตัวบ,งชี้
3
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2. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ตั้ง
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดารงพระ
อิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 เป็นรูปพระแสงศรสามองค์ นามาประกอบกับเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทุกประการ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาแรก คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้ขยายเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่ม 129 ตอนที่ 68ง วันที่ 28 มิถุนายน 2554) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โดย
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 21 มกราคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123
ตอนที่ 99ง วันที่ 21 กันยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ระยะเริ่มแรกรวมอยู่กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจัดตั้ง
และเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา
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2.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
2.2.1 ปณิธาน (สาขาวิชาใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพั ฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่
ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนก ารสอนทางไกล
ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
2.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดย 1. เพื่อพัฒ นา มสธ. ให้ เป็นมหาวิทยาลัยเปิด
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ที่ ใ ช้ ร ะบบ
มุ่ ง ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก ร ะ ดั บ เ พื่ อ
ทางไกลชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
การศึ ก ษาทางไกลชั้ น น าของโลก
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
สากล
ให้ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนา 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้และ
ทุกคน
ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อ
จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน
น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละ
ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
สังคมฐานความรู้
3. เพื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ทางไกลที่ ใ ช้
3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย พั ฒ นาสู่ ร ะบบการ
และภูมิปัญญาไทย
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
4. อนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
5. การพัฒนาองค์กร

6

ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ต่อ)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้ มีระบบบริการทางการศึกษาที่ผู้ ใ ช้
สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษา
ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
5. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของ
นั ก ศึ ก ษา ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่
สูงขึ้น
6. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7. เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการ วิ ช าชี พ แก่ สั ง คม
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
8. เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมการวิ จั ย พั ฒ นาการ
เรียนการสอนทางไกล และพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ
9. เพื่อ พัฒ นาอุทยานการศึก ษาฯ มสธ. เป็ น
แหล่งวิทยาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
10. เพื่อให้มีโครงสร้างและระบบงานที่คล่องตัว
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ต่อ)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
11. มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร์ (strategy organization)
12. เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มสธ. (HRM) ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน โปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับ
13. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีสมรรถนะ
สู ง ในการขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ เพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และมีความสุข
ในการทางาน
14. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ท า ง ก า ย ภ า พ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถรองรั บการบริ ห าร
วิชาการ การบริการและการบริหารจัดการ
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2.2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ระดับสาขาวิชา
ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชานิติศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าทาง 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดย 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีคุณภาพ
นิ ติ ศ าสตร์ ใ นระบบการศึ ก ษา
มุ่ ง ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก ร ะ ดั บ เ พื่ อ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทางไกลตามมาตรฐานสากล และมี
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ตามความต้องการของสังคม
บทบาทชี้ น าสั ง คมให้ ต ระหนั ก ถึ ง 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนา 3. เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ วิ ช า ชี พ
คุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ
ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อ
กฎหมาย และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง
ทางกฎหมาย
น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมใน
สังคมฐานความรู้
สังคม
3. วิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์
ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
4. อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป็นผู้นาการเรียนการสอนทางไกล 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้าน
ด้านนิเทศศาสตร์ในระดับประเทศ
นิเทศศาสตร์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุก
และสากล
ระดั บ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและ
ตอบสนองการพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศ
2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ
และสากล
3. พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รวม ถึ ง
พั ฒ นาชุ ม ชน องค์ ก ร สถาบั น ใน
สั ง คม เพื่ อ น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การ
เรี ย นรู้ และสั ง คมฐานความรู้ ด้ า น
นิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและ
สากล
4. พัฒนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็น
องค์ ก รเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละองค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

1.

2.

3.

4.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
โดยจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลและตอบสนองต่ อ การ
พัฒนาสังคมและประเทศ
เพื่อสร้างนวัตกรรมการวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาองค์ความรู้สู่ ความเป็น
เลิ ศด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ
และสากล
เพื่อบริการวิช าการและวิชาชีพด้านนิเทศ
ศาสตร์ แ ก่ สั ง คม อั น จะน าไปสู่ สั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและสากล
เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบบริ ห าร
จั ด การของสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการเป็นองค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์และองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
มุ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนในระบบ 1. สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ที่ได้มาตรฐาน
ทางไกล วิ จั ย และให้ บ ริ ก ารทาง
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย์
วิ ช าการด้ า นการพั ฒ นามมนุ ษ ย์
ครอบครัวและสังคม
ครอบครั วและสั งคม ให้ มี คุ ณภาพ 2. เสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถครองตน
และเป็ น ที่ ยอมรั บ ในทางวิ ช าการ
อย่ างมี คุ ณธรรมและเป็ นทรั พยากร
และวิ ช าชี พ ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
บุคคลที่มคี ุณภาพของสังคม
นานาชาติ
3. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ มี การวิ จั ย
ด้านการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและ
สั ง คม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประเทศ
4. ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
เ พื่ อ ช่ ว ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย์
ครอบครัวและสังคม
5. ทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

1.

2.
3.

4.

5.

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมในการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์
ครอบครัวและสังคม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
และเผยแพร่แก่ประชาชนและสังคม
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่
ความรู้ ท างด้ า นมนุ ษ ยนิ เ วศศาสตร์ ต่ อ
สาธารณชน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและ
สื่ออื่นๆ
เพื่ อให้ การศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่ ต้ อ งการ
เพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
ของตน
เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้
ทางมนุษยนิเวศศาสตร์
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป็นผู้นาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 1. จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ในระดับต่างๆ
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ต่ า งๆ ด้ ว ย
ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย
โดยระบบการศึกษาทางไกล
ระบบทางไกล
และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จาเป็น
2. มุ่ ง บุ ก เบิ ก ค้ น คว้ า และถ่ า ยทอด
สาหรับสังคม
วิชาการด้านรัฐศาสตร์
2. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถทาง
3. เพิ่ ม พู น ความรู้ วิ ท ยฐานะ และ
วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครอง
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ให้กับข้าราชการ นักการเมือง และผู้สนใจ
รั ฐ ศาสตร์ เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ
โดยทั่วไป
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ด้ า น 3. เพื่ อ ส่ ง เสริ มและเผยแ พร่ ก ารศึ ก ษ า
รั ฐ ศาสตร์ ใ นระดั บ ประเทศ และ
ค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชีย
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
4. ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ มุ่ ง สู่ 1. ผลิ ตบัณ ฑิตที่มี คุณภาพเพีย บพร้อ ม 1. เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องชาติ ใ นสาขา
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า น
ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
วิชาชีพต่างๆ มีโอกาสพัฒนาตนเองและเพิ่ม
บริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความ 2. วิ จั ย และพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการ
คุณวุ ฒิ ท างการบริ ห ารเป็ นการเสริ มสร้า ง
ต้องการในการเรียนรู้ และพัฒ นา
บริหารจัดการ
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพอันจะส่งผลถึง
ของปวงชน
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม
จัดการแก่ปวงชน
2. เพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิชาการด้านบริหารให้
4. ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า เท่ า ทั น ความก้ า วหน้ า ของ
อันดีของชาติ
วิทยาการด้านนี้
3. เพื่อให้ผู้บริหารในภาครัฐและภาคเอกชนมี
โอกาสได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ จ ากบริ ก ารทาง
วิชาการและสารสนเทศที่สาขาวิชาจัดขึ้น
4. เพื่อให้ผู้บริหารในภาครัฐและภาคเอกชนมี
จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี
จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการประกอบอาชีพ
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
ศิ ล ปศาสตร์ มุ่ ง พั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ด้านสารสนเทศศาสตร์ ไทย
คดี ศึ ก ษา และภาษาด้ ว ยระบบ
การศึ ก ษาทางไกล เพื่ อ ก้ า ว สู่
ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการเรียน
การสอนในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทุกสาขาวิชา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในด้ านสารสนเทศศาสตร์ ไทยคดี ศึ กษา
ภาษา ทั้ ง ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยระบบ
ทางไกลเปิ ดโอกาสทางการศึ กษา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการ
ค้ น ค ว้ า วิ จั ย แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

1.
2.
3.

4.

5.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปแก่
สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา
และภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า น
สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา ใน
ระบบการศึ ก ษาทางไกล และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมด้ า น
สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา ใน
ระบบการศึ ก ษาทางไกลและศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
องค์กรชั้นนาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากร 1. พัฒ นาบุค ลากรประจ าการทาง 1. เพื่อให้การศึกษาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
บุคคลด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ทางการศึกษาหรือมีวุฒิทางการศึกษา เพิ่มพูน
ด้ว ยระบบการศึกษาทางไกล โดย 2. พัฒ นางานวิจ ัย ด้า นครุศ าสตร์ /
วิ ท ยฐานะ และความรู้ ค วามสามารถทาง
ใช้เ ทคโนโลยีที ่เ หมาะสมและ
ศึกษาศาสตร์
วิชาการอันจะนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
ทันสมัย
3. ให้บ ริก ารทางวิช าการแก่บุค ลากร 2. เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่
ทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ
คุ ณธรรมสอดคล้ องกั บความต้ องการของ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
สั งคมและท้ องถิ่ น และสามารถอยู่ ร่ วมกั บ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ บริ การทางวิชาการด้ วยการส่ งเสริ ม
และเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่สั งคม
และชุมชน
4. เพื่อส่ งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่ อประยุ กต์ เทคโ นโ ลยี สารสนเทศ
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ มาใช้ ในวิ ชาชี พ
ศึกษาศาสตร์
6. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการส่งเสริมการ
วิจั ยที่ มี ประโยชน์ต่ อวิ ชาชี พ ชุ มชน สั งคม
และประเทศชาติ
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป็ น ผู้ น าในการเผยแพร่ ค วามรู้ 1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ที่ มี 1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาและ
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ สู่ สั ง ค ม อ ย่ า ง มี
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คุณภาพในระบบเปิดด้วยการศึกษา 2. วิจั ย ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และเผยแพร่
ตามความต้องการของสังคม
ทางไกล
องค์ ความรู้ ด้ านเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ 2. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารการสอนวิ ช าพื้ น ฐานทั่ ว ไป
พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรระดับ
3. จั ด ก า ร ศึ ก ษ า / อ บ ร ม พั ฒ น า
ปริ ญ ญาตรี ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ ให้ มี ความรู้ ค วาม
การอุดมศึกษา (สกอ.)
เข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนใน
รูปของการเผยแพร่ความรู้และการศึกษา
ต่อเนื่อง
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ค้ น คว้ า ในสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์

16

ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จะเป็น 1. จัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ 1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการพยาบาลที่ มี
ผู้นาในการจัดการศึกษาพยาบาลใน 2. ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
ระบบการศึ ก ษาทางไกล มุ่ ง ผลิ ต
พยาบาลและสุ ข ภาพแก่ ส มาชิ ก ใน
และการผดุงครรภ์ โดยจัดให้มีการเรียนการ
บุ ค ลากรพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ
วิชาชีพและประชาชน
สอนหลั กสู ตรพยาบาลศาสตร์ในทุกระดับ
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. ศึก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกับ ศาสตร์ ท างการ
ปริญญาและหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้องในระบบ
พยาบาล และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทางไกล รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
4. ท านุ บ ารุ ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทางไกลให้ มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้า นอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
โดยร่วมมือกับสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พยาบาลและสุ ข ภาพที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
บุคลากรในวิช าชีพและประชาชน รวมทั้ง
เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิ ชาชีพการ
พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
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ระดับสาขาวิชา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ต่อ)

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น น า ข อ ง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
จัดการเรียนการสอนทางไกล การ
วิ จั ย และการบริ ก ารทางวิ ช าการ
โดยใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มี
ศั ก ยภาพสู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
สังคม

พันธกิจ
4.
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพเป็ น 1.
หน่ ว ยงานที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
คุ ณ ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของสั ง คม มุ่ ง บุ ก เบิ ก ให้ มี ก าร
ศึ ก ษาวิ จั ย และมี ก ารให้ บ ริ ก ารทาง 2.
วิช าการด้านสาธารณสุ ข อาชีว อนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแพทย์
แ ผ น ไ ท ย ต ล อ ด จ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3.
4.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทานุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ร ว ม ทั้ ง
เสริมสร้างเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์
แผนไทย ให้ มีความรู้ด้านวิช าการวิช าชีพ
และมีคุณธรรม
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย ด้ า น
สาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ที่มีคุณภาพ
และสามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุ ข
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และแพทย์แผนไทย
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นสาธารณสุ ข
สิ่งแวดล้อม และแพทย์แผนไทย
เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และฟื้ น ฟู
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
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ระดับสาขาวิชา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เป็ น ผู้ น าด้ า นการเรี ย นการสอน 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับ
ระบบการศึ ก ษาทางไกล เพื่ อ
ความต้องการของสังคม
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ด้ า น 2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับความต้องการของสังคม
3. พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและ
ยอมรับของสังคม
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นระบบ
การศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
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ระดับสาขาวิชา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ชั้ น น า ใ น ก า ร จั ด 1. พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท างด้ า น 1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาด้วยระบบทางไกล และ
การเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรปุาไม้
ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจ
จัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร
และสิ่ งแวดล้ อม ทั้งในประเทศและ
การเกษตร การจั ด การผลิ ต พื ช และสั ต ว์
สหกรณ์ ทรั พ ยากรปุ า ไม้ แ ละ
ต่ า งประเทศด้ ว ยระบบการศึ ก ษา
รวมทั้ ง การจั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่สากล
ทางไกล
สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พั ฒ นางานวิ จั ย และจั ด การองค์
ด้วยระบบการศึกษาทางไกล
ความรู้ ด้ า นทางด้ า นการเกษตร 2. เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และจั ด การองค์
ส ห ก ร ณ์ ท รั พ ย า ก ร ปุ า ไ ม้ แ ล ะ
ความรู้ ใ นการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ช น
สหกรณ์ ทรัพ ยากรปุาไม้แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับ
3. พัฒ นาชุ มชนและองค์ กรท้อ งถิ่ นให้
นานาชาติ
เกิดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่ว มกันกั บ
ในการจัดการการเกษตรและสหกรณ์
เกษตร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการ
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล และการ
จั ด ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ ไ ด้
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
โดยค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น
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2.3 โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลั ยสุโ ขทัยธรรมาธิร าชแบ่งส่ว นราชการออกเป็น สาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐ านะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยใช้การบริหารจัดการ “แบบรวมบริการ ประสานภารกิจ” คือ การรวมเอากิจกรรมบริการประเภทเดียวกัน แต่มีหลายหน่วยงานทาให้ มีเพียงหน่วยงานเดียว
ทาหน้ าที่แทนทุกๆ หน่ว ยงาน เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการ ทั้งในแง่ประหยัดทรัพยากรและเกิดคุณค่าในการให้ บริการ จึง มีห น่วยงานสนับสนุน
9 สานัก คือ สานักทะเบียนและวัดผล สานักเทคโนโลยีการศึกษา สานักบริการการศึกษา สานักวิชาการ สานักบรรณสารสนเทศ สานักพิมพ์ สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสานัก 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหาร
ส่วนกลาง ช่วยรับผิดชอบในการประสานภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแผนภูมิ
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2.4 รายชื่อกรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
2.4.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2555)
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร (ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
นายโสภณ สุภาพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์)
ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
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2.4.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2555)
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายกิจการภายใน
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายการเงิน
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบารุง (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายกิจกรรมพิเศษ
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา (รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝุายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์นพพร โทณะวณิก
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
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ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร

ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อานวยการสานักบริการการศึกษา
ผู้อานวยการสานักพิมพ์
ผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
นายซัน อันนันหนับ
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

ผู้อานวยการกอง / หน่วยงานเทียบเท่ากอง
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

นายธรรมรงค์ ใจสมคม
นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ
นางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
นายมนตรี วิเชียรมณี
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
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หัวหน้างานสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
หัวหน้างานหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานศูนย์สารสนเทศ

นายบรรพต ฤทธิศาสตร์
นายไพบูลย์ สุพัฒนกุล
นางรัตน์ทิพย์ ทิพสน
นายบุญนา เจริญมี
นางสาววิภา อัคคอิชยา
ดร.ราวดี ปฏิวัติวงศ์

ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

นายวิวิทย์ ชูเกิด
รองศาสตราจารย์สุทธิ พิกุลศิริ
นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
นายมนู วัฒนไพบูลย์
นางตัสมาริน อธิจิตตา
นายวิศิษฏ์ มั่นชูพงศ์
นายอานาจ วงษ์สมิง
นายไพศาล อันตรเสน
นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา
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2.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2553 มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จานวน 47 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2554 มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จานวน 60 หลักสูตร
จาแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
สาขาวิชา
1. นิติศาสตร์
2. นิเทศศาสตร์
3. มนุษยนิเวศศาสตร์
4. รัฐศาสตร์
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร์
7. ศึกษาศาสตร์
8. เศรษฐศาสตร์
9. พยาบาลศาสตร์
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รวม

ประกาศนียบัตร
2553
2554
2
1
2
5

จานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2553 - 2554 (หลักสูตร)
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2553
2554
2553
2554
2553 2554 2553 2554
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
4
3
3
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
2
2
3
6
1
2
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
3
2
1
3
3
3
3
1
24
24
2
2
17
23
4
6

รวม
2553
2
3
2
1
9
5
7
3
1
5
3
6
47

2554
4
4
3
3
8
8
11
3
1
5
3
7
60

ที่มา : สานักวิชาการ
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2.6 จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 159,095 คน เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 1,284 คน ระดับปริญญาตรี 150,735 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 2,199 คน ระดับปริญญาโท 4,780 คน และระดับปริญญาเอก 97 คน และในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 135,577 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร 811 คน ระดับปริญญาตรี 128,637 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 770 คน ระดับปริญญาโท 5,253 คน และระดับปริญญาเอก 106 คนจาแนกตาม
สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
1. นิติศาสตร์
2. นิเทศศาสตร์
3. มนุษยนิเวศศาสตร์
4. รัฐศาสตร์
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร์
7. ศึกษาศาสตร์
8. เศรษฐศาสตร์
9. พยาบาลศาสตร์
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รวม

ประกาศนียบัตร
2553
2554
126
109
46
38
963
593
1
148
71
1,284
811

จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2554 (คน)
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2553
2554
2553
2554
2553 2554 2553 2554
27,318 21,309
377
503
4,166 3,304
166
152
18
22
5,338 4,653
120
104
20,768 17,263
341
337
51,275 44,455
1,271 1,188
20
19
8,832 8,489
194
216
5
8
4,303 4,245
2,199
770
1,121 1,467
54
50
1,682 1,359
225
214
960
560
215
253
13,532 10,914
320
367
3,399 3,958
40
9,162 8,128
430
412
7
150,735 128,637 2,199
770
4,780 5,253
97
106

รวม
2553
27,821
4,396
5,458
21,109
52,566
9,994
7,678
1,907
1,175
14,000
3,399
9,592

2554
21,921
3,516
4,757
17,600
45,662
9,306
6,532
1,573
813
11,352
3,998
8,547

159,095 135,577

ที่มา : กองแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2554 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2555)
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2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 19,713 คน (เป็นผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2552) จาแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร 200 คน ระดับปริญญา
ตรี 15,528 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,406 คน ระดับปริญญาโท 1,574 คน และระดับปริญญาเอก 5 คน และในปีการศึกษา 2554 มีผู้สาเร็จการศึกษารวม
ทั้งสิ้น 18,838 คน (เป็นผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553) จาแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร 473 คน ระดับปริญญาตรี 15,690 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1,637 คน ระดับปริญญาโท 1,034 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน จาแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
1. นิติศาสตร์
2. นิเทศศาสตร์
3. มนุษยนิเวศศาสตร์
4. รัฐศาสตร์
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร์
7. ศึกษาศาสตร์
8. เศรษฐศาสตร์
9. พยาบาลศาสตร์
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รวม

ประกาศนียบัตร
2552
2553
6
20
2
13
5
187
435
2
3
200
473

ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 - 2553 (คน)
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2552
2553
2552
2553
2552 2553 2552 2553
1,347 1,923
72
520
488
72
27
577
700
16
19
1,353 1,287
106
66
6,201 5,769
613
299
922
996
37
16
1,028 1,166
2,406
1,637
392
174
5
4
122
116
85
42
267
242
46
29
1,723 1,561
110
84
294
276
1,174 1,166
97
206
15,528 15,690
2,406
1,637 1,574 1,034
5
4

รวม
2552
1,353
594
593
1,459
6,819
1,146
3,831
207
313
1,833
294
1,271

2553
2,015
528
719
1,353
6,068
1,447
2,983
158
271
1,648
276
1,372

19,713

18,838

ที่มา : กองแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2554 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2555)
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2.8 จํานวนอาจารย?ประจําและบุคลากรสายสนับสนุน
2.8.1 จํานวนอาจารย?ประจํา
จํานวนอาจารย?ประจํา ปGการศึกษา 2553
ในป:การศึกษา 2553 มีอาจารย7ประจํารวมทั้งสิ้น 401 คน จําแนกตามคุณวุฒิเปนวุฒิปริญญาโท 225 คน และวุฒิปริญญาเอก 176 คน จําแนกตามตําแหน,ง
ทางวิชาการเปนอาจารย7 86 คน ผูช,วยศาสตราจารย7 67 คน รองศาสตราจารย7 244 คน และศาสตราจารย7 4 คน ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามสาขาวิชา / สํานัก ดังนี้
สาขาวิชา / สํานัก
1. นิติศาสตร7
2. นิเทศศาสตร7
3. มนุษยนิเวศศาสตร7
4. รัฐศาสตร7
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร7
7. ศึกษาศาสตร7
8. เศรษฐศาสตร7
9. พยาบาลศาสตร7
10. วิทยาศาสตร7สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร7และสหกรณ7

อ.
-

ปริญญาตรี
ผศ. รศ.
-

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2553 (คน)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ.
9
3
13
1
4
3
10
2
7
8
6
5
2
1
1
9
2
7
1
5
1
5
2
4
1
7
6
7
29
1
1
13
7
5
2
8
3
2
11
1
8
2
8
12
6
25
1
12
3
3
9
1
7
4
1
2
1
2
1
5
3
5
5
6
2
1
7
7
6
8
2
1
1
8
11
2
4
1
2
19
11

รวม
ผศ.
7
13
3
1
8
4
8
3
3
6
1
4

รศ.
16
13
16
9
42
19
33
16
6
13
9
23

ศ.
1
1
1
1
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จํานวนอาจารย?ประจํา ปGการศึกษา 2553 (ตอ)
สาขาวิชา / สํานัก
13. สํานักทะเบียนและวัดผล
14. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

อ.
-

ปริญญาตรี
ผศ. รศ.
-

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2553 (คน)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ.
1
3
2
2
2
6
3
3
1
17
4
3
58 39 127 1
28 28 117 3
86
225
176

รวม
ผศ.
5
1
67

รศ.
8
21
244
401

ศ.
4

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมีตําแหน,งอาจารย7ประจําสังกัดในสํานักทะเบียนและวัดผล ทําหนาที่รับผิดชอบทางดานงานวิชาการวัดผล เกี่ยวกับวางแผน วิเคราะห7 วิจัย พัฒนา และใหบริการวัดและ
ประเมินผลชุดวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย7ประจําสังกัดในสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบจัดระบบสื่อการศึกษาและวิจัยสื่อการศึกษา
ที่มา : กองการเจาหนาที่ (ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553)

จํานวนอาจารย?ประจํา ปGการศึกษา 2554
ในป:การศึกษา 2554 มีอาจารย7ประจํารวมทั้งสิ้น 406 คน จําแนกตามคุณวุฒิเปนวุฒิปริญญาโท 223 คน และวุฒิปริญญาเอก 183 คน จําแนกตามตําแหน,ง
ทางวิชาการเปนอาจารย7 106 คน ผูช,วยศาสตราจารย7 66 คน รองศาสตราจารย7 230 คน และศาสตราจารย7 4 คน ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามสาขาวิชา / สํานัก ดังนี้
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สาขาวิชา / สานัก
1. นิติศาสตร์
2. นิเทศศาสตร์
3. มนุษยนิเวศศาสตร์
4. รัฐศาสตร์
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร์
7. ศึกษาศาสตร์
8. เศรษฐศาสตร์
9. พยาบาลศาสตร์
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
13. สานักทะเบียนและวัดผล
14. สานักเทคโนโลยีการศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

อ.
-

ปริญญาตรี
ผศ. รศ.
-

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 (คน)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ.
15
3
12
1
4
2
16
1
6
8
1
6
6
2
1
1
7
2
8
1
5
1
4
2
4
1
7
7
5
28
2
3
13
9
5
2
6
2
3
11
1
7
6
13
9
22
2
13
3
2
9
1
5
3
3
1
1
2
1
6
5
8
5
6
2
1
7
10
6
8
2
1
1
8
11
1
3
2
18
11
4
3
2
2
2
6
6
7
1
16
1
5
8
76 31 116
30 35 114 4 106
223
183

รวม
ผศ.
7
12
3
1
8
5
9
3
2
6
1
3
5
1
66

รศ.
14
14
15
8
41
17
28
14
7
13
9
21
8
21
230
406

ศ.
1
1
2
4

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมีตาแหน่งอาจารย์ประจาสังกัดในสานักทะเบียนและวัดผล ทาหน้าที่รับผิดชอบทางด้านงานวิชาการวัดผล เกี่ยวกับวางแผน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และให้บริการวัดและ
ประเมินผลชุดวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจาสังกัดในสานักเทคโนโลยีการศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบจัดระบบสื่อการศึกษาและวิจัยสื่อการศึกษา
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
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จํานวนอาจารย?ประจํา ปGการศึกษา 2553 - 2554
สาขาวิชา / สํานัก
1. นิติศาสตร7
2. นิเทศศาสตร7
3. มนุษยนิเวศศาสตร7
4. รัฐศาสตร7
5. วิทยาการจัดการ
6. ศิลปศาสตร7
7. ศึกษาศาสตร7
8. เศรษฐศาสตร7
9. พยาบาลศาสตร7
10. วิทยาศาสตร7สุขภาพ
11. วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12. เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
13. สํานักทะเบียนและวัดผล
14. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

อ.
-

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2553 - 2554 (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
อ. ผศ. รศ.
24
6
25
2
8
5
26
14 30
3
13
16
1
12 11
4
25 27
2
2
16
4
15
2
6
31
10
2
9
4
8
2
14
2
17
13 12
57
3
4
26
16
16 83
10
4
14
5
5
22
2
15
9
36
2
14
25
15 47
3
25
17 61
6
5
18
1
1
12
7
6
30
4
3
2
4
2
11
8
5
13
13 10
12
4
2
14
17
12 26
12
16
4
2
2
16
2
18
22
3
7
1
4
37
22
7
44
5
6
4
4
4
12
9
10 16
10
2
33
1
9
11
2
42
134 70 243 1
58 63 231 7 192 133 474
448
359
807

ศ.
2
2
3
1
8
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2.8.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 2,060 คน ประกอบด้วย มีข้าราชการ 729 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 163 คน ลูกจ้างประจา 543 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 625 คน และในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 2,064 คน ประกอบด้วย มีข้าราชการ 707 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 195 คน
ลูกจ้างประจา 523 คน และลูกจ้างชั่วคราว 639 คน จาแนกได้ ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจาเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
- ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
(รายปี – เงินรายได้)
- ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
(รายปี – งบประมาณแผ่นดิน)
รวม

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 - 2554 (คน)
2553
2554
729
707
163
195
144
298
101

137
286
100

624
1

636
2

-

1

2,060

2,064

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2553 และ 1 กรกฎาคม 2554)
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2.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
2.9.1 งบประมาณ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมาจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,276,044,500 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 634,995,600 บาท และเงินนอกงบประมาณ จานวน 1,641,048,900 บาท ส่วนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,275,124,500 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 704,867,900 บาท และเงินนอกงบประมาณ จานวน
1,570,256,600 บาท
ประเภทงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณ
เงินนอก
รวม
แผ่นดิน
งบประมาณ
464,969,100 107,602,300 572,571,400
70,899,600 828,087,900 898,987,500
232,607,000 232,607,000
99,399,900 112,218,200 211,618,100
360,533,500 360,533,500
634,995,600 1,641,048,900 2,276,044,500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบประมาณ
เงินนอก
รวม
แผ่นดิน
งบประมาณ
466,338,700 153,016,700 619,355,400
84,290,200 1,055,012,000 1,139,302,200
45,320,000 147,709,500 193,029,500
108,919,000 120,720,600 229,639,600
93,797,800
93,797,800
704,867,900 1,570,256,600 2,275,124,500

ที่มา : กองแผนงาน (ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2554 และ 19 มกราคม 2555)
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2.9.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีที่ทาการถาวรอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 135 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่ออาคาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาคารบริหาร
อาคารอเนกนิทัศน์
อาคารบริภัณฑ์
อาคารบรรณสาร
อาคาร EBPC
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (อาคารแม่ลาปลาเผา)
อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์
อาคารตรีศร
อาคารพิทยพัฒน์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร
(หน่วย : ตารางเมตร)
1,800
12,500
20,400
3,645
6,399
1,112
1,350
12,200
12,180
29,757

ลาดับ
ที่

ชื่ออาคาร

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาคารสัมมนา 1
อาคารสัมมนา 2
อาคารสุโขสโมสร
อาคารบริการ 1
อาคารบริการ 2
อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
อาคารวิชาการ 1
อาคารวิชาการ 2
อาคารวิชาการ 3
อาคารวิทยทัศน์

ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร
(หน่วย : ตารางเมตร)
3,150
5,136
5,601
2,160
6,372
2,787
2,395
1,845
10,500
2,760
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึ กอบรม และการจัด
กิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ขนาดพื้นที่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อศูนย์วิทยพัฒนา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

พื้นที่ใช้สอยภายใน
(หน่วย : ตารางเมตร)
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003
4,003

พื้นที่ภายนอกอาคาร
(หน่วย : ไร่-งาน-ตารางวา)
12 ไร่ 1 งาน
10 ไร่
7 ไร่ 23 ตารางวา
23 ไร่
15 ไร่
40 ไร่
23 ไร่
16 ไร่ 3 งาน
10 ไร่ 86 ตารางวา
15 ไร่

2.10 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
2.10.1 อัตลักษณ์ (สาขาวิชาและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดอัตลักษณ์ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นและมี วินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
10/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554)
37

2.9.2 เอกลักษณ์ (สาขาวิชาและสถาบันมีเอกลักษณ์เดียวกัน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยเป็น
จุดเด่นที่ทาให้ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555)
2.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
2.11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 - 31 มีนาคม 2548 และมหาวิทยาลัยนา
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรีบดาเนินการปรับปรุงเอกสารชุดวิชาให้ทันสมัยตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย
ให้เนื้อหาของชุดวิชาให้ทันสมัย โดยกาหนดให้ทุก
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ชุดวิชาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี รวมทั้งปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ
และสอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ มี ก ารการผลิ ต สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) เพือ่ เป็นสื่อเสริมให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรีบดาเนินการปรับปรุงเอกสารชุดวิชาให้ทันสมัยตามเกณฑ์
1. รูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.stou.ac.th  STOU Online
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ (ต่อ)
 e-Learning  Log in ชุดวิชาที่ให้บริการ
2. รูปแบบออฟไลน์ (Off line) เป็นการศึกษาจากซีดี / ดีวีดี ประจาชุดวิชา
ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่ าใช้จ่ายได้ที่ สานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ท าสื่ อ การเรี ย นรู้ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (m-Learning) เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยการ
นารายการย้อนหลัง (Media on Demand) มาปรับรูปแบบให้สามารถใช้งานได้กับ
โทรศัพท์มือถือ นักศึกษาสามารถ download สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ลง
บนโทรศัพท์มือถือ โดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th  STOU Online 
e-Learning
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัย โดยให้คณาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้า
1. มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนานักวิจัย ดังนี้
ทีมงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
1.1 จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดระดับ
ควรดาเนินการเชิงรุกในการหาทุนวิจัยจากภายนอกและสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา ได้แก่ กลุ่มนักวิจัยใหม่ และกลุ่มนักวิจัยที่มีประสบการณ์
เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
การวิจัยมาแล้ว
1.2 มีการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสร้างนักวิจัยใหม่
และทีมงานวิจัย
1.3 มีการอบรมและให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยใหม่
1.4 มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยหรือคลีนิคการวิจัย
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัยโดยให้คณาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้า
1.5 มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นองค์กรที่ขอรับทุนจากแหล่งทุน
ทีมงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกและเป็นการรวมกลุ่มผู้สนใจการวิจัยในทิศทางเดียวกัน “ศูนย์วิจัยเฉพาะ
ควรดาเนินการเชิงรุกในการหาทุนวิจัยจากภายนอกและสนับสนุนงบประมาณ ทาง” ถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในอันที่จะส่งเสริมและ
เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ (ต่อ)
สนับสนุนการวิจัยในสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนาผลงานวิจัยไปใช้ใน
การเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยง
และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาทาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานการดาเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางในสาขาต่าง ๆ ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ดูแล และบริหารงานเลขานุการให้แก่ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามความสนใจของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งแล้ว 14 ศูนย์ โดย
เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 6 ศูนย์ และ
อยู่ภายใต้สาขาวิชา 8 ศูนย์ ซึ่งทุกศูนย์มีการดาเนินกิจกรรมการวิจัย กิจกรรมทาง
วิชาการ รวมถึงการให้บริการสังคม อย่างต่อเนื่อง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัยโดยให้คณาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้า
2. มหาวิทยาลัยฯ มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ทีมงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดสรรเงินทุนวิจัย จัดทาทาเนียบผู้รับทุน ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่มีความชานาญ เพื่อ
ควรดาเนินการเชิ งรุกในการหาทุนวิจัยจากภายนอกและสนับสนุนงบประมาณ ใช้ในการทาฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยที่นาไปใช้
เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ (ต่อ)
ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
2.1 มี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย แหล่ ง ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ได้ แ ก่
กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี งบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล และ
ทุนวิจัยสถาบัน
2.2 จัดทาฐานข้อมูล เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.3 มีการจัดทาทาเนียบนักวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลศักยภาพของบุคลากรด้าน
งานวิจัยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยรวมไว้ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 มีการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 2 ฉบั บ เพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่
3.1.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
3.1.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (Asean Journal of
Open and Distance Learning : AJODL) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
คือ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัยโดยให้คณาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้า
ทีมงานวิจัยและจัดตั้งกลุ่มวิจัย โดยสถาบันวิจั ยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
ควรดาเนินการเชิงรุกในการหาทุนวิจัยจากภายนอกและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3.2 มีการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ 5 ฉบับ ได้แก่
3.2.1 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2.2 วารสารการจัดการสมัยใหม่
3.2.3 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
3.2.4 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2.5 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
4. มี การจั ดสรรเงิ นสนั บสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยในการประชุ มวิ ชาการ
เงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review
5. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น /
ดี และชมเชย ในทุกสาขาวิชาและในด้านการศึกษาทางไกล ในปี พ.ศ. 2549 โดยมี
การจั ด ประกวดและมอบรางวั ล ให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
3. มหาวิทยาลัย ควรปรับ ปรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ดังนี้
1. มีการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) เพื่อให้บริการสารสนเทศดิจิทัล
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปิด
รวมถึงการจัดส่วนบริการ Digital Zone เพื่อให้บริการค้นสารสนเทศออนไลน์แก่
นักศึกษา
2. มีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
3. การให้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย (e-Library) โดยนักศึกษา
สามารถสืบค้นสารสนเทศได้ ดังนี้
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 ข้อเสนอแนะที่ตอ้ งการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
3. มหาวิทยาลัย ควรปรับ ปรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปิด (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3.1 ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด
- ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)
- รายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่ง
3.2 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
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
3. มหาวิทยาลัย ควรปรับ ปรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปิด (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- ScienceDirect
- SpringerLink eJournal
- Thai Digital Collection (TDC) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก
3.3 ฐานข้อมูลหนังอิเล็กทรอนิกส์
- Cambridge Book Online
- ebrary eBooks
- EBSCO eBook Collection
- F.A. DAVIS eBooks
- Gale Virtual Reference Library (e Book)
- Grolier Online
- Hart Publishing eBook
- SpringerLink eBooks
- ScienceDirect eBooks
- Thai eBooks
- World Scientific eBook
3.4 ห้องสมุดดิจิทัล
- King Prajadhipok
- Sukhothai Studies
- Distance Education
- University Archives
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
3. มหาวิทยาลัย ควรปรับ ปรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปิด (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- Wichi Srisa-an Information
- Nonthaburi Studies
- STOU Superseded Textbooks
- e-Reserves
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรงานบริก ารวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้บริการวิชาการและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อหน่วยงาน
และบุคลากร

2. มหาวิทยาควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้สาขาวิชา มีการบริหารงาน
วิชาการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกภูมิภาค
โดยมี ระบบและกลไกการบริ การทางวิ ชาการแก่ สั งคมและด าเนิ นการตามระบบที่
กาหนดโดยการศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
การบริหารจัดการ โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทาคาขอการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (input) สามารถนาส่งผลผลิ ต : ผลงานการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ (output) ส่ ง ผลต่ อ เปู า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานระดั บ
ผลลัพธ์ (outcome) และเกิดผลกระทบ (impact) ที่สะท้อนถึงการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ ชุมชน สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยมีการปรับแก้ระเบียบด้านการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อผู้ปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มากขึ้นแล้ว
อาทิ
- ระเบียบฯว่าด้ว ย การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2549
- ระเบียบฯว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเองของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
-
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2.11.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม , 16 – 21, 28 – 29 ตุลาคม, 25 พฤศจิกายน และ 16
ธันวาคม 2551 และมหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
 ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
1. เน้นการจัดการสอนตามปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจในทุกระดับ ด้วยระบบ
การจัดการศึกษาทางไกล และเป็นผู้นาในการทา benchmarking ด้านการ
พัฒนาเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่เปิดสอนทางไกล
โดยเฉพาะในด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีการวิจัยเพื่ อหาเกณฑ์ที่สามารถ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบ่งชี้คุณภาพ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพัฒนาคุณภาพได้อย่างแท้จริง

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการตามปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจในทุกระดับ
การศึ ก ษา และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะผู้ วิ จั ย คณะหนึ่ ง ขึ้ น โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ให้ทาหน้าที่วิจัย เรื่อง
การเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิราชกั บ
มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาในต่างประเทศ เพื่อทาการวิจัยเปรียบเทียบระบบการศึกษา
ทางไกล และนาผลการวิจัยมากาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการชี้นาและพัฒนา
มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระบบทางไกล คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปศึกษาดู
งาน ณ มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาในต่างประเทศ 4 แห่ง คือ
1. University of South Africa (South Africa)
2. Korean National Open University (South Korea)
3. Indira Gandhi National Open University (India)
4. Universitas Terbuka (Indonesia)
รวมทั้งได้มีการประชุม Focus Group กับกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
2. จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีและแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสอนด้วยระบบทางไกล ให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้
ทุกช่วงเวลาที่กลุ่มเปูาหมายต้องการใช้งาน และบุคลากรมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบดูแลด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2548 -2551 เป็นฉบับแรก และฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2552 – 2556) โดยผ่าน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์สภาพที่ เป็นและควรจะเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทฯ ดังกล่าวเป็นกรอบทิศทางการ
พั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศ
รวมทั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาและประชาชน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางและทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัย
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
3. เร่ ง รี บ พั ฒ นามาตรฐานด้ านงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ถึ ง แม้ภ าพรวมของ
สถาบันจะอยู่ในระดับดีแต่มี 3 กลุ่มสาขาวิชาอยู่ในระดับพอใช้ จึงควรปรับปรุง
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ท างานวิ จั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถ
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกกลุ่มสาขาวิชาทางานวิจัยให้มากขึ้น เช่น ระยะเวลาในการ
พิจารณาทุนวิจัย การคิดภาระงานวิจัย และมีกระบวนการส่งเสริมให้งานวิจัย
ของอาจารย์ไปสู่การตี พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ถึงแม้
สถาบันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเน้นการวิจัย แต่การเผยแพร่งานวิจัยมีความสาคัญ
ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังนั้นการมีศูนย์แปลภาษาต่างประเทศ
เพื่ อบริ การอาจารย์ จะช่ วยให้ มีการเผยแพร่ในระดั บนานาชาติ และควรมีก าร
เผยแพร่บทคัดย่อของงานวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
และพั ฒ นางานวิจั ย ไปสู่ การจดทะเบี ย นทรั พย์สิ นทางปัญ ญาฯ โดยสามารถ
ดาเนินการควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ในด้านการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีจานวนน้อย
ในปีการศึกษา 2549 เช่น ส่งเสริมการให้ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กับ
อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษาและจัดทาวารสารที่มีมาตรฐานรองรับการเผยแพร่

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีกลไกการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิ ทยาลัย
โดยรวมไว้ที่ส ถาบันวิจัยและพัฒ นา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยของ
สาขาวิ ช า โดยสาขาวิ ช าสามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จั ย และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ เพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่
2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
2.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (Asean Journal of
Open and Distance Learning : AJODL) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
คือ มาเลเซียและฟิลิปปินส์
3. มีการจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ 5 ฉบับ ได้แก่
3.1 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2 วารสารการจัดการสมัยใหม่
3.3 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
3.4 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
3.5 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
4. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
เงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. เร่ ง รี บ พั ฒ นามาตรฐานด้ านงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ถึ ง แม้ภ าพรวมของ
5. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย
สถาบันจะอยู่ในระดับดีแต่มี 3 กลุ่มสาขาวิชาอยู่ในระดับพอใช้ จึงควรปรับปรุง ดีเด่น/ดี และชมเชย ในทุกสาขาวิชาและในด้านการศึกษาทางไกล ในปี พ.ศ. 2549
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ท างานวิ จั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถ โดยมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจาทุกปี
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกกลุ่มสาขาวิชาทางานวิจัยให้มากขึ้น เช่น ระยะเวลาในการ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
พิจารณาทุนวิจัย การคิดภาระงานวิจัย และมีกระบวนการส่งเสริมให้งานวิจัย
ของอาจารย์ไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ถึงแม้
สถาบันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเน้นการวิจัย แต่การเผยแพร่งานวิจัยมีความสาคัญ
ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังนั้นการมีศูนย์แปลภาษาต่างประเทศ
เพื่ อบริ การอาจารย์ จะช่ วยให้ มีการเผยแพร่ในระดั บนานาชาติ และควรมีก าร
เผยแพร่บทคัดย่อของงานวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
และพั ฒ นางานวิจั ย ไปสู่ การจดทะเบี ย นทรั พย์สิ นทางปัญ ญาฯ โดยสามารถ
ดาเนินการควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ในด้านการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีจานวนน้อย
ในปีการศึกษา 2549 เช่น ส่งเสริมการให้ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กับ
อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษาและจัดทาวารสารที่มีมาตรฐานรองรับการเผยแพร่ (ต่อ)
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
4. พัฒ นาหลักสู ตรและสื่ อการสอน โดยเร่ งพัฒ นาหลั กสู ตรให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรของกระทรวงศึกษาธิการและการจัดการสอนระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาควรมี อ าจารย์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของหลั ก สู ต รให้ ค รบถ้ ว น
เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2549 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรร้อยละ 5.40 เท่านั้น การผลิตสื่อการสอนประเภทตาราชุดวิชาต่าง ๆ
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย โดยเฉพาะสาระที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทาให้ล้าสมัยได้เร็วด้วย

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การให้ ทุ ก หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และควบรวมหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเกือบทุกหลักสูตร (ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิด
สอนแต่ ยั งไม่ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548
กล่าวคือ สกอ.ยังไม่พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับหลักสูตรตามข้อสังเกตของสภาวิชาชีพ ก่อนเสนอ สกอ.
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบต่อไป) นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แล้วเสร็จ
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วทุกหลักสูตร
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
5. พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลั ยมี
การเก็บข้อมูลแต่ยังขาดการเชื่อมโยงของข้อมูลเป็นระบบ จึงควรปรับปรุงระบบ
ฐานข้อ มูล เพื่อ รองรั บ การประเมิน คุณภาพการศึ กษาและการประเมิ นผลใน
รูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
โดยเชื่อมโยงไปตามศูนย์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การประมวลผลในภาพรวม
ของผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการนาไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งควรดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะดาเนินการประเมินภายนอกและนาผล
การประเมิน ไปพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อง ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาที่มีการตั้งค่ า
เปู า หมายระดั บ สถาบั น และระดั บ กลุ่ ม สาขาเป็ น อิ ส ระจากกัน ซึ่ งการตั้ ง ค่ า
เปูาหมายควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มบทบาท
ของอาจารย์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์
เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางการประกั น
คุณภาพการศึก ษาให้ มากขึ้น เพราะมีตัว บ่งชี้คุ ณภาพจ านวนมากที่ส ามารถ
พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยอาจารย์

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก าร
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยจั ด กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มีก ารวางแผนการประเมิน คุ ณภาพประจาปี การศึ ก ษา (ปฏิทิ นการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี) พร้อมทั้งจั ดทา/ปรับปรุงคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย และเวี ยนแจ้งหน่ว ยงานต่าง ๆ
ทราบตั้งแต่ต้นปี
2. มีก ารปรั บปรุ งรู ป แบบการจัด ท ารายงานการประเมิ นตนเอง (SAR)
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ความสาคัญต่อ
การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มากาหนดแนวทาง
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดแนวทาง
พัฒนา ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ทั้งระดับหน่ว ยงาน และระดับมหาวิทยาลั ย เพื่อจัดทาแผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และนาเสนอไว้ในส่วนแรกของรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของทั้งระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
3. มีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาปี ให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
5. พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลั ยมี
การเก็บข้อมูลแต่ยังขาดการเชื่อมโยงของข้อมูลเป็นระบบ จึงควรปรับปรุงระบบ
ฐานข้อ มูล เพื่อ รองรั บ การประเมิน คุณภาพการศึ กษาและการประเมิ นผลใน
รูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
โดยเชื่อมโยงไปตามศูนย์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การประมวลผลในภาพรวม
ของผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการนาไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งควรดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่ อนที่จะดาเนินการประเมินภายนอกและนาผล
การประเมิน ไปพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อง ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาที่มีการตั้งค่ า
เปู า หมายระดั บ สถาบั น และระดั บ กลุ่ ม สาขาเป็ น อิ ส ระจากกัน ซึ่ งการตั้ ง ค่ า
เปูาหมายควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มบทบาท
ของอาจารย์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์
เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางการประกั น
คุณภาพการศึก ษาให้ มากขึ้น เพราะมีตัว บ่งชี้คุ ณภาพจ านวนมากที่ส ามารถ
พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยอาจารย์ (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
4. มีฐ านข้อมูล และสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพเพื่ อให้ ทุก
หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ทุกระดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลกลาง (ข้อมูลพื้นฐาน) ได้แก่
- ข้อมูลนักศึกษา/ผู้สาเร็จการศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลสารสนเทศสาหรับตอบตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
- ข้อมูลสารสนเทศสาหรับตอบตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
4.2 ข้อมูลสารสนเทศระดับตัวชี้วัด ในกรณีที่ต้องใช้ผลประเมินร่วมกัน
มีการประชุมหารือเพื่อกาหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการตอบตัวบ่งชี้เหล่านั้น
รวมทั้งการจัดหาเอกสารหลักฐานอ้างอิงแล้วประกาศข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
รับทราบและโต้แย้งเพื่อหาข้อยุติก่อนนาข้อมูลไปใช้จัดทา SAR ซึ่งทาให้ข้อมูลของ
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน
5. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิช า/หน่ว ยงานสนับสนุน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ โดยเฉพาะประเด็นการ
ประเมินเชิงคุณภาพที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ผลการประเมินเป็นมาตรฐาน
และเป็นธรรมต่อหน่วยงานรับประเมิน
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
5. พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลั ยมี
การเก็บข้อมูลแต่ยังขาดการเชื่อมโยงของข้อมูลเป็นระบบ จึงควรปรับปรุงระบบ
ฐานข้อ มูล เพื่อ รองรั บ การประเมิน คุณภาพการศึ กษาและการประเมิ นผลใน
รูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
โดยเชื่อมโยงไปตามศูนย์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การประมวลผลในภาพรวม
ของผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการนาไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งควรดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะดาเนินการประเมินภายนอกและนาผล
การประเมิน ไปพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อง ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาที่มีการตั้งค่ า
เปู า หมายระดั บ สถาบั น และระดั บ กลุ่ ม สาขาเป็ น อิ ส ระจากกัน ซึ่ งการตั้ ง ค่ า
เปูาหมายควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มบทบาท
ของอาจารย์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์
เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางการประกั น
คุณภาพการศึก ษาให้ มากขึ้น เพราะมีตัว บ่งชี้คุ ณภาพจ านวนมากที่ส ามารถ
พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยอาจารย์ (ต่อ)

การปรับปรุงพัฒนาของมหาวิทยาลัย
6. มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจาทุกปี โดยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี หลังจากนั้น จะเป็นการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประจาปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่ได้ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เสมือนเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
8. มีการเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ต่อคณะกรรมการต่างๆ
ตามลาดับดังนี้
8.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
8.2 คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน (Audit
Committee) ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
8.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ
8.4 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. มีการจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง และผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปี
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
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3. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.
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ตัวบ่งชี้ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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3. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับสาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มสธ. ได้รับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 มกราคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้ตัด “ตัวบ่งชี้ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี”ออก และคงเหลือตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จานวน 17 ตัวบ่งชี้
รายการหลักฐาน
มสธ. 1-1 หนังสือที่ มศ 0002/(ว) 786 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเทียบเคียงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม

(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

4.65
4.65
4.65
4.65
4.65
4.65
4.65

4.30
4.11
4.14
4.16
4.17
4.24
4.36

4.48
4.38
4.40
4.41
4.41
4.45
4.51

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ
4.48
4.38
4.40
4.41
4.41
4.45
4.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

59

ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2553
(1)
ที่
8 เศรษฐศาสตร์
4.65
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
4.65
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.65
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.65
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
4.65
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.65

ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

(2)

(3) = (1)+(2)/2

3.98

4.32

4.32

ดี

4.17
4.22

4.41
4.44

4.41
4.44

ดี
ดี

4.09
4.10
4.19

4.37
4.38
4.42

4.37
4.38
4.42

ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้นี้สาขาวิชาใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการประเมินจากรายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยไม่สามารถประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ทัน
เนื่องจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีการแก้ไข
เป็นระยะๆ ดังนั้น จึงใช้ผลการประเมินจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติได้ให้คว ามร่วมมือกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ในการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประเมินภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย (ไม่แยกเป็นรายสาขาวิชา) โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต สรุปประเด็นสาคัญได้ว่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ที่ 4.6477 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐาน ตามลาดับ โดยสรุปในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาจึงใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย
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ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก จาแนกตามสาขาวิชาและภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุม
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ตัวอย่างแบบสอบถามของ สมศ. เป็นแนวทางในการสารวจ ผล
การประเมินเป็นดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.19 ดังนั้น คะแนน
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.42 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.30 ดังนั้น คะแนน
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.48 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.11 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.38 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.14 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.40 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.16 ดังนั้น คะแนน
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.41 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.17 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.41 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.24 ดังนั้น คะแนน
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.45 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.36 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.51 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 3.98 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.32 ระดับคุณภาพดี
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.17 ดังนั้น
คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.41 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.22
ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.44 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย
4.09 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.37 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.65 และในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.10
ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 4.38 ระดับคุณภาพดี
รายการหลักฐาน
มสธ. 2-1 รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. 2-2 รายงานการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
0.75
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานปGการศึกษา 2553
ลําดับ
สาขาวิชา
ที่

เผยแพร%สู%สาธารณะ
ตีพิมพ?ใน
ในลักษณะใด
proceedings
ลักษณะหนึ่ง
การประชุมระดับชาติ
(ค,าน้ําหนัก 0.25)
(ค,าน้ําหนัก 0.50)

กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7
2 นิเทศศาสตร7
3 มนุษยนิเวศศาสตร7
4 รัฐศาสตร7
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร7
7 ศึกษาศาสตร7
8 เศรษฐศาสตร7
กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ
กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวมถ%วง
น้ําหนัก

จํานวนผลงานที่ตีพิมพ?เผยแพร% (ชิ้นงาน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

1

1
1
25
1
8
3

9

1

10

90
130

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ
(ค,าน้ําหนัก 0.75)

ตีพิมพ?ใน proceedings
การประชุมระดับ
นานาชาติ
(ค,าน้ําหนัก 0.75)

ไม,มีผูสําเร็จการศึกษา
1
1
1
4
1
8
ไม,มีหลักสูตรระดับปริญญาโท
2
18

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
(ค,าน้ําหนัก 1.00)

-

-

1.25
0.00
0.50
13.25
1.25
7.00
2.50

-

-

0.00
8.75

-

46.50
81.00

-
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่

เผยแพร่สู่สาธารณะ
ตีพิมพ์ใน
ในลักษณะใด
proceedings
ลักษณะหนึ่ง
การประชุมระดับชาติ
(ค่าน้าหนัก 0.25)
(ค่าน้าหนัก 0.50)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ
(ค่าน้าหนัก 0.75)

ตีพิมพ์ใน proceedings
การประชุมระดับ
นานาชาติ
(ค่าน้าหนัก 0.75)

วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

2
4
3
2
-

2
6
13
27
7
29
2

5
2
3
2
-

2
-

-

5.25
5.50
0.00
6.50
16.50
6.50
15.00
1.00

4

9
32

4
8

-

-

7.50
23.00

-

29.25
116.00

77
92

17
144

ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
2
26

2
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ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลําดับ
สาขาวิชา
ปGการศึกษา 2553
ผลรวมถ%วง ผูสําเร็จ
ที่
น้ําหนัก
ป.โท
(1)

กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7

(2)

ไม,มีผูสําเร็จการศึกษา

ปGการศึกษา 2554
ผลรวมถ%วง ผูสําเร็จ
น้ําหนัก
ป.โท

ตัวตั้ง

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน

(3)

(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=[(5)/(6)]*100

5.00

73

5.00

73

6.85

1.37

2
3

นิเทศศาสตร7
มนุษยนิเวศศาสตร7

1.25
0.00

46
9

5.50
0.00

27
19

6.75
0.00

73
28

9.25
0.00

1.85
0.00

4

รัฐศาสตร7

0.50

64

6.50

66

7.00

130

5.38

1.08

5

วิทยาการจัดการ

13.25

353

16.50

296

29.75

649

4.58

0.92

6
7

ศิลปศาสตร7
ศึกษาศาสตร7

1.25
7.00

21
239

6.50
15.00

16
177

7.75
22.00

37
416

20.95
5.29

4.19
1.06

8

เศรษฐศาสตร7

2.50

56

1.00

42

3.50

98

3.57

0.71

กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ

0.00
8.75

35
62

7.50
23.00

29
84

7.50
31.75

64
146

11.72
21.75

2.34
4.35

ระดับ
คุณภาพ
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน

ดี
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ตองปรับปรุง

ดี
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ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ตอ)
ลําดับ
สาขาวิชา
ปGการศึกษา 2553
ผลรวมถ%วง ผูสําเร็จ
ที่
น้ําหนัก
ป.โท
(1)

กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

46.50
81.00

(2)

88
973

ปGการศึกษา 2554
ผลรวมถ%วง ผูสําเร็จ
น้ําหนัก
ป.โท
(3)

29.25
116.00

(4)

ตัวตั้ง
(5)=(1)+(3)

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน
(6)=(2)+(4)

ไม,มีผูสําเร็จการศึกษา
206
75.75
294
1,035
197.00
2,008

ระดับ
คุณภาพ

(7)=[(5)/(6)]*100

25.77
9.81

5.00
1.96

ดีมาก
ตองปรับปรุง

สรุปผลการดําเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในป:การศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 422 เรื่อง
โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 102 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 274 เรื่อง
มีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ 44 เรื่อง และการตีพิมพ7ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง มีผลรวมถ,วงน้ําหนักของ
ผลงาน เท,ากับ 197.00 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,008 คน คิดเปนรอยละ 9.81 คะแนนประเมินเท,ากับ 1.96 ระดับคุณภาพตองปรับปรุง ทั้งนี้สามารถ
จําแนกผลงานตามรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 9 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 2 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ
5 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 5.25 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 73 คน คิดเปนรอยละ 7.19 คะแนนประเมินเท,ากับ 1.44 ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน
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สาขาวิชานิเทศศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 14 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 4 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ
3 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 6.75 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 73 คน คิดเปนรอยละ 9.25 คะแนนประเมินเท,ากับ 1.85 ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร? ไม,มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, ดังนั้น ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 0.00
เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 28 คน คิดเปนรอยละ 0.00 คะแนนประเมินเท,ากับ 0.00 ระดับคุณภาพตองปรับปรุงเร,งด,วน
สาขาวิชารัฐศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 14 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 14 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 7.00 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 130 คน คิดเปนรอยละ 5.38 คะแนน
ประเมินเท,ากับ 1.08 ระดับคุณภาพตองปรับปรุงเร,งด,วน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 59 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 3 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 52 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 4 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 29.75 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 649 คน คิดเปนรอยละ 4.58 คะแนนประเมินเท,ากับ 0.92
ระดับคุณภาพตองปรับปรุงเร,งด,วน
สาขาวิชาศิลปศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 13 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ 3 เรื่อง และการตีพิมพ7ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จํานวน 2 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 7.75 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 37 คน คิดเปนรอยละ 20.95 คะแนนประเมินเท,ากับ 4.19 ระดับ
คุณภาพดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 43 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 2 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 37 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ
4 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 22.00 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 416 คน คิดเปนรอยละ 5.29 คะแนนประเมินเท,ากับ 1.06 ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 7 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ
1 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 3.50 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 98 คน คิดเปนรอยละ 3.57 คะแนนประเมินเท,ากับ 0.71 ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 13 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 9 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ 4 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 7.50 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 64 คน คิดเปนรอยละ 11.72 คะแนนประเมินเท,ากับ 2.34 ระดับคุณภาพตองปรับปรุง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร?สุขภาพ มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 62 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 13 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 33 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการระดับชาติ 16
เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 31.75 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 146 คน คิดเปนรอยละ 20.89 คะแนนประเมินเท,ากับ 4.35 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ไม,มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในป:การศึกษา 2553 และ 2554
สาขาวิชาเกษตรศาสตร?และสหกรณ? มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, รวม 188 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ7เผยแพร,สู,
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 77 เรื่อง มีการตีพิมพ7ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 107 เรื่อง และมีการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 4 เรื่อง ผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงาน เท,ากับ 75.75 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 294 คน คิดเปนรอยละ 25.77 คะแนนประเมินเท,ากับ 5.00 ระดับ
คุณภาพดีมาก
รายการหลักฐาน
มสธ. 3-1 รายละเอียดผลการดําเนินงานตัวบ,งชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, (ป:การศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 3-2 รายละเอียดผลการดําเนินงานตัวบ,งชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร, (ป:การศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเขาที่ www.stou.ac.th → สํานัก/หน,วยงาน → ศูนย7ฯประกันคุณภาพการศึกษา → ฐานขอมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับชาติ
ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

-

-

2
2

1
1

ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ
วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

-

-

-

-

1.25
1.25
ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ
ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

3
3

2
2

-

-

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

-

1
1

-

-

2.25
2.25
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2553
ผลรวมถ่วง ผู้สาเร็จ
ที่
น้าหนัก
ป.เอก
(1)

1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(2)

ปีการศึกษา 2554
ผลรวมถ่วง ผู้สาเร็จ
น้าหนัก
ป.เอก
(3)

1.25

5

2.25

1.25

5

2.25

(4)

ตัวตั้ง
(5)=(1)+(3)

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

(6)=(2)+(4) (7)=[(5)/(6)]*100

ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
4
3.50
9
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
4
3.50
9

38.89

3.89

ดี

38.89

3.89

ดี
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สรุปผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ดังนั้น คะแนนประเมินระดับ
สาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัยจึงเท่ากัน) ซึง่ มีผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 9 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 3 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 2 เรื่อง และมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (Q4) จานวน 1 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 3.50 เทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 คะแนนประเมินเท่ากับ 3.89 ระดับคุณภาพดี
รายการหลักฐาน
มสธ. 4-1 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 4-2 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

 100

เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
การคิดคะแนนระดับมหาวิทยาลัย ให้นาคะแนนที่คิดได้ในแต่ละสาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ) มาหาค่าเฉลี่ย
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553
ลาดับ
สาขาวิชา /
ที่
สานัก / สถาบัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ
ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

1
1
2
1
2
-

8
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2

1
1
3
4
7
1

-

1
-

5
2
-

-

0.25
1.00
6.75
1.50
3.75
4.50
3.50
1.50

-

1

1
-

1

-

1
1

-

-

1.50
1.50
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553 (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา /
ที่
สานัก / สถาบัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

1

-

-

1
-

-

-

-

-

0.25
0.25

8

2
1
15

2
1
1
17

2
21

-

3

7

-

2.00
0.75
0.50
-
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554
ลาดับ
สาขาวิชา /
ที่
สานัก / สถาบัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ
ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

4
2
3
1

1
4
1
1
1

1
6
4
-

1
4
1
3
2
1

-

1
-

9
1
-

3
-

0.00
1.25
14.25
0.50
1.25
5.50
3.50
0.75

1
1

2
5

2
-

1
2

-

-

-

-

2.00
2.00

1
-

-

-

5

-

-

-

-

0.25
1.25
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554 (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา /
ที่
สานัก / สถาบัน

สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ชิ้นงาน)
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ตีพิมพ์ใน
proceedings
การประชุม
ระดับชาติ

ฐานข้อมูล
TCI

วารสารวิชาการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ proceedings ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ
การประชุมระดับ
ในประกาศ
ของ สมศ.
นานาชาติ
ของ สมศ.

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.25)

(ค่าน้าหนัก0.50)

(ค่าน้าหนัก0.25)

2
15

1
16

1
1
1
16

1
21

ฐานข้อมูล
SJR

ฐานข้อมูล
ISI

ฐานข้อมูล
Scopus

(ค่าน้าหนัก0.75)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

(ค่าน้าหนัก1.00)

-

1

10

3

0.75
0.75
1.00
-
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ สาขาวิชา / สานัก / สถาบัน
ปีการศึกษา 2553
ที่
ผลรวมถ่วง อาจารย์/
น้าหนัก

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2554

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
(3)

อาจารย์/
นักวิจัย
ประจา
(4)

(5)=(1)+(3)

ตัวตั้ง

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
คะแนน
ตัวหาร
ผลลัพธ์
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

(1)

นักวิจัย
ประจา
(2)

0.25

33

0.00

37

0.25

70

0.36

0.18

1.00
6.75
1.50
3.75
4.50
3.50
1.50

28
20
18
57
32
54
23

1.25
14.25
0.50
1.25
5.50
3.50
0.75

28
19
17
58
30
52
20

2.25
21.00
2.00
5.00
10.00
7.00
2.25

56
39
35
115
62
106
43

4.02
53.85
5.71
4.35
16.13
6.60
5.23

2.01
5.00
2.86
2.18
5.00
3.30
2.62

ต้องปรับปรุง

1.50
1.50

12
26

2.00
2.00

14
29

3.50
3.50

26
55

13.46
6.36

3.37
1.59

พอใช้

(6)=(2)+(4) (7)=[(5)/(6)]*100
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ต้องปรับปรุง
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ สาขาวิชา / สานัก / สถาบัน
ปีการศึกษา 2553
ที่
ผลรวมถ่วง อาจารย์/
น้าหนัก

ปีการศึกษา 2554

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
(3)

อาจารย์/
นักวิจัย
ประจา
(4)

(5)=(1)+(3)

ตัวตั้ง

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
คะแนน
ตัวหาร
ผลลัพธ์
ประเมิน

(1)

นักวิจัย
ประจา
(2)

0.25

18

0.25

18

0.50

36

1.39

0.35

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

0.25

39

1.25

35

1.50

74

2.03

0.51

สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา

2.00
0.75

16
25

0.75
0.75

19
30

2.75
1.50

35
55

7.86
2.73

3.93
1.37

16
1.00
16
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.50

32

4.69

2.35
2.44

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12

15

สถาบันวิจัยและพัฒนา

0.50

ระดับ
คุณภาพ

(6)=(2)+(4) (7)=[(5)/(6)]*100
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

หมายเหตุ คะแนนการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยได้มาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน 12 สาขาวิชา รวมกับ 3 สานัก/สถาบัน
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สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิ ทยาลัยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 153 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 23 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ จานวน 42 เรื่อง มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 31 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 33 เรื่อง มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จานวน 4 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI จานวน 17 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus จานวน 3 เรื่อง ซึ่งเมื่อนาคะแนนของแต่ละสาขาวิชา /
สานัก / สถาบันมาหาค่าเฉลี่ย มหาวิทยาลัยมี คะแนนประเมินเท่ากับ 2.44 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ทั้งนี้สามารถจาแนกผลงานตามรายสาขาวิชา / สานัก / สถาบัน
ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 1 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน
1 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 0.25 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.18 ระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 8 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 5
เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ จานวน 2 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. จานวน 1 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 2.25 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 คะแนนประเมินเท่ากับ 2.01
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 26 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 4 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน
1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จานวน 2 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI จานวน 14 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus จานวน 3 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 21.00 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
39 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 5 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 2
เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 3 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 2.00 เทียบกับจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 คะแนนประเมินเท่ากับ 2.86 ระดับคุณภาพพอใช้
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 18 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ
จานวน 4 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 12 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในประกาศของ
สมศ. จานวน 2 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 5.00 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 115 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 คะแนนประเมินเท่ากับ 2.18
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 23 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน
3 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 7 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง
และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 8 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI จานวน 3 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 10.00 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 คะแนนประเมิน
เท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 22 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน
5 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 9 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง
และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 6 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 7.00 เทียบกับจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด 106 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 คะแนนประเมินเท่ากับ 3.30 ระดับคุณภาพพอใช้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 7 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน
1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง
และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 2 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 2.25 เทียบกับจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 5.23 คะแนนประเมินเท่ากับ 2.62 ระดับคุณภาพพอใช้
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 8 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน
2 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 3 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จานวน 1 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 3.50 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46
คะแนนประเมินเท่ากับ 3.37 ระดับคุณภาพพอใช้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 11 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 3 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน
6 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จานวน 1 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 3.50
เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 คะแนนประเมินเท่ากับ 1.59 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 2 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 1 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 0.50 เทียบ
กับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.35 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 6 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 1 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 5 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 1.50 เทียบ
กับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.51 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สานักทะเบียนและวัดผล มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 8 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ
จานวน 3 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. จานวน 3 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 2.75 เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 คะแนนประเมินเท่ากับ 3.93 ระดับ
คุณภาพดี
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 4 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จานวน 2 เรื่อง
และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 2 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 1.50 เทียบกับจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 คะแนนประเมินเท่ากับ 1.37 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวม 4 เรื่อง โดยมีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน
2 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จานวน 2 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน เท่ากับ 1.50 เทียบกับจานวน
นักวิจัยประจาทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 คะแนนประเมินเท่ากับ 2.35 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
รายการหลักฐาน
มสธ. 5-1 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 5-2 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
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ตัวบ%งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค?ที่นําไปใชประโยชน?
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
จํานวนอาจารย7ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

× 100

เกณฑ?การใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางค7เทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เท,ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ,มสาขาวิชา
ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลําดับ สาขาวิชา / สํานัก / สถาบัน
ปGการศึกษา 2553
ที่
งานวิจัยที่ อาจารย?/
นําไปใช
นักวิจัย
ประโยชน?
กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7
2 นิเทศศาสตร7
3 มนุษยนิเวศศาสตร7
4 รัฐศาสตร7
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร7
7 ศึกษาศาสตร7

ปGการศึกษา 2554
งานวิจัยที่ อาจารย?/
นําไปใช
นักวิจัย
ประโยชน?

ตัวตั้ง

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=[(5)/(6)]*100

4
7
6
5
7
5
9

33
28
20
18
57
32
54

3
9
3
1
6
3
4

37
28
19
17
58
30
52

7
16
9
6
13
8
13

70
56
39
35
115
62
106

10.00
28.57
23.08
17.14
11.30
12.90
12.26

2.50
5.00
5.00
4.29
2.83
3.23
3.07

ระดับคุณภาพ

พอใช

ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
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ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ตอ)
ลําดับ สาขาวิชา / สํานัก / สถาบัน
ปGการศึกษา 2553
ที่
งานวิจัยที่ อาจารย?/
นําไปใช
นักวิจัย
ประโยชน?
8 เศรษฐศาสตร7
กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ
กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
สํานัก / สถาบัน
13 สํานักทะเบียนและวัดผล
14 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปGการศึกษา 2554
งานวิจัยที่ อาจารย?/
นําไปใช
นักวิจัย
ประโยชน?

ตัวตั้ง

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=[(5)/(6)]*100

3

23

6

20

9

43

20.93

5.00

ดีมาก

1
7

12
26

1
3

14
29

2
10

26
55

7.69
18.18

1.92
4.55

ตองปรับปรุง

0
9

18
39

1
10

18
35

1
19

36
74

2.78
25.68

0.70
5.00

ตองปรับปรุงเร,งด,วน

1
0
3
67

16
25
16
417

0
0
5
50

19
30
16
422

1
0
8
117*

35
55
32
839

2.86
0.00
25.00
13.95

0.72
0.00
5.00
3.49

ตองปรับปรุงเร,งด,วน

ดีมาก
ดีมาก
ตองปรับปรุงเร,งด,วน

ดีมาก
พอใช

หมายเหตุ * จํานวนผลงานของมหาวิทยาลัยไม,เท,ากับผลรวมจากสาขาวิชาและสํานัก/สถาบัน เนื่องจากไม,นับซ้ําผลงานที่มีงานวิจัยนําไปใชประโยชน7ร,วมกันมากกว,า 1 สาขาวิชา/สํานัก/สถาบัน
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สรุปผลการดําเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในป:การศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 117 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด 839 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปนรอยละ 13.95 คะแนนประเมินเท,ากับ 3.49 ระดับคุณภาพพอใช ทั้งนี้สามารถจําแนกผลงานตามราย
สาขาวิชา / สํานัก / สถาบัน ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 7 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 70 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปนรอยละ
10.00 คะแนนประเมินเท,ากับ 2.50 ระดับคุณภาพพอใช
สาขาวิชานิเทศศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 16 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 56 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปน
รอยละ 28.57 คะแนนประเมินเท,ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 9 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 39 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7
คิดเปนรอยละ 23.08 คะแนนประเมินเท,ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชารัฐศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 6 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 35 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปนรอยละ
17.14 คะแนนประเมินเท,ากับ 4.29 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 13 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 115 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7
คิดเปนรอยละ 11.30 คะแนนประเมินเท,ากับ 2.83 ระดับคุณภาพพอใช
สาขาวิชาศิลปศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 8 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 62 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปน
รอยละ 12.90 คะแนนประเมินเท,ากับ 3.23 ระดับคุณภาพพอใช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 13 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 106 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปน
รอยละ 12.26 คะแนนประเมินเท,ากับ 3.07 ระดับคุณภาพพอใช
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 9 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 43 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปน
รอยละ 20.93 คะแนนประเมินเท,ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร? มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 รวม 2 เรื่อง เทียบกับจํานวนอาจารย7ประจําทั้งหมด 26 คน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน7 คิดเปน
รอยละ 7.69 คะแนนประเมินเท,ากับ 1.92 ระดับคุณภาพตองปรับปรุง
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม 10 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 55 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 18.18 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 36 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 2.78 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.70 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม 19 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 74 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 25.68 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สานักทะเบียนและวัดผล มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 35 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 2.86 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.72 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ไม่มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 55 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ
0.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.00 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สถาบัน วิจัยและพัฒนา มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ รวม 8 เรื่อง เทียบกับจานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด 32 คน ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
รายการหลักฐาน
มสธ. 6-1 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ปีการศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 6-2 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ปีการศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

 100

เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด
1.00
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิ ชาการและผ่ านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553
ลาดับ
สาขาวิชา / สานัก /
ที่
สถาบัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ชิ้นงาน)

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ตารา/หนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากาหนด

(ค่าน้าหนัก 0.25)

(ค่าน้าหนัก 0.50)

(ค่าน้าหนัก 0.75)

ตารา/หนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตารา/หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

27
9
1
7
2
2
2

2
2

19
16
10
4
42
11
15
9

3
1
11
1

21.00
17.25
8.75
5.75
32.00
8.75
22.25
9.25

15

-

1
6

1

0.75
9.25
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553 (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา / สานัก /
บทความวิชาการที่ได้รับ
ที่
สถาบัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ชิ้นงาน)

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ตารา/หนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากาหนด

(ค่าน้าหนัก 0.25)

(ค่าน้าหนัก 0.50)

(ค่าน้าหนัก 0.75)

ตารา/หนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตารา/หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

-

1
-

5
10

-

4.25
7.50

65

1
6

24
172

17

18.00
0.50
0.00
165.25
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554
ลาดับ
สาขาวิชา / สานัก /
ที่
สถาบัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ชิ้นงาน)

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ตารา/หนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากาหนด

(ค่าน้าหนัก 0.25)

(ค่าน้าหนัก 0.50)

(ค่าน้าหนัก 0.75)

ตารา/หนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตารา/หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

20
1
8
6
1
1

1
-

9
3
6
49
25
12
6

1
1
1
-

6.00
7.75
2.50
6.50
38.75
19.00
10.00
4.75

3
9

-

1
10

-

1.50
9.75
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554 (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา / สานัก /
บทความวิชาการที่ได้รับ
ที่
สถาบัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ชิ้นงาน)

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ตารา/หนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากาหนด

(ค่าน้าหนัก 0.25)

(ค่าน้าหนัก 0.50)

(ค่าน้าหนัก 0.75)

ตารา/หนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตารา/หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

-

-

3
15

1

2.25
12.25

2
51

1

6
145

4

4.50
0.50
0.00
126.00
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ สาขาวิชา / สานัก / สถาบัน
ปีการศึกษา 2553
ผลรวมถ่วง อาจารย์/
ที่
น้าหนัก

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ปีการศึกษา 2554
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คะแนน
ประเมิน

(3)

อาจารย์/
นักวิจัย
ประจา
(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=[(5)/(6)]*100

ตัวตั้ง

ระดับ
คุณภาพ

(1)

นักวิจัย
ประจา
(2)

21.00
17.25
8.75
5.75
32.00
8.75
22.25
9.25

33
28
20
18
57
32
54
23

6.00
7.75
2.50
6.50
38.75
19.00
10.00
4.75

37
28
19
17
58
30
52
20

27.00
25.00
11.25
12.25
70.75
27.75
32.25
14.00

70
56
39
35
115
62
106
43

38.57
44.64
28.85
35.00
61.52
44.76
30.42
32.56

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.75
9.25

12
26

1.50
9.75

14
29

2.25
19.00

26
55

8.65
34.55

4.33
5.00

ดี
ดีมาก

4.25
7.50

18
39

2.25
12.25

18
35

6.50
19.75

36
74

18.06
26.69

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ สาขาวิชา / สานัก / สถาบัน
ปีการศึกษา 2553
ผลรวมถ่วง อาจารย์/
ที่
น้าหนัก

ปีการศึกษา 2554
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คะแนน
ประเมิน

(3)

อาจารย์/
นักวิจัย
ประจา
(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=[(5)/(6)]*100

ตัวตั้ง

(1)

นักวิจัย
ประจา
(2)

18.00
0.50

16
25

4.50
0.50

19
30

22.50
1.00

35
55

64.29
1.82

5.00
0.91

สถาบันวิจัยและพัฒนา

0.00

16

0.00

16

0.00

32

0.00

0.00

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

165.25

417

126.00

422

291.25

839

34.71

5.00

สานัก / สถาบัน
13 สานักทะเบียนและวัดผล
14 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
15

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก

สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 461 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ จานวน 116 เรื่อง บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 7 เรื่อง ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากาหนด จานวน 317 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ แล้ว หรือ
ตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 21 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
839 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 34.71 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ทั้งนี้สามารถจาแนกผลงานตามรายสาขาวิชา
/ สานัก / สถาบัน ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 67 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 47 เรื่อง ตาราหรือ
หนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 19 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 70 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 38.57 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 38 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 9 เรื่อง ตาราหรือหนังสือที่
มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 25 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด 56 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 44.64 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 17 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 2 เรื่อง บทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 13 เรื่อง เทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 39 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 28.85 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 26 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 15 เรื่อง ตาราหรือหนังสือที่มี
การประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 10 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด 35 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 35.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 100 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 8 เรื่อง บทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 91 เรื่อง เทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 115 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 61.52 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 39 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 3 เรื่อง และตารา
หรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 36 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 62 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 44.76 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 39 เรื่อง เป็นตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
สถานศึกษากาหนด จานวน 27 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ แล้ว หรือตารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 12 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 106 คน ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 30.42 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 21 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 3 เรื่อง บทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 15 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ
ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 43 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 32.56 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 5 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 3 เรื่อง และตาราหรือ
หนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 2 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 26 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.65 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 41 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 24 เรื่อง ตาราหรือ
หนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 16 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด 55 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 34.55 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 9 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน
1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด จานวน 8 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 36 คน ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.06 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 26 เรื่อง เป็นตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากาหนด จานวน 25 เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 74 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 26.69 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สานักทะเบียนและวัดผล มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 30 เรื่อง เป็นตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กาหนด จานวน 30 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 35 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 64.29 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับ
คุณภาพดีมาก
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สานักเทคโนโลยีการศึกษา มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวม 3 เรื่อง เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 2 เรื่อง และบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 55 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ 1.82
คะแนนประเมินเท่ากับ 0.91 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เทียบกับจานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด 32 คน ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 0.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 0.00 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
รายการหลักฐาน
มสธ. 7-1 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีการศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 7-2 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีการศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (โครงการ)
การพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาการวิจัย
การพัฒนาทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
1
1
5
1
2
3
6
2

1
-

1
-

รวม

1
1
5
2
2
3
7
2
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553 (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (โครงการ)
ที่
การพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาการวิจัย
การพัฒนาทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
1
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
1
1

รวม

1
3
1
4
32
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ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (โครงการ)
การพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาการวิจัย
การพัฒนาทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย

รวม

1
1
2
1
2

1
1
1
-

1
1
1
1

1
2
2
0
1
3
2
3

1
1

1
1

-

2
2

2
11

1
2
8

4

1
4
23
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2553
จานวน
จานวน
ที่

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2554
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการทีม่ ี
การบูรณาการ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการตาม
แผนที่สภา
สถาบันอนุมตั ิ

ตัวตั้ง

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการทีม่ ี
การบูรณาการ

โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการตาม
แผนที่สภา
สถาบันอนุมตั ิ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(3)

1
1
5
2
2
3
7
2

4
8
13
2
3
4
14
9

1
2
2
0
1
3
2
3

3
8
8
0
3
8
13
6

2
3
7
2
3
6
9
5

7
16
21
2
6
12
27
15

28.57
18.75
33.33
100.00
50.00
50.00
33.33
33.33

4.76
3.12
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1
3

3
6

2
2

4
3

3
5

7
9

42.86
55.56

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

(6)=(2)+(4) (7)=[(5)/(6)]*100
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2553
จานวน
จานวน
ที่

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีการศึกษา 2554
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการทีม่ ี
การบูรณาการ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการตาม
แผนที่สภา
สถาบันอนุมตั ิ

ตัวตั้ง

โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการทีม่ ี
การบูรณาการ

โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการตาม
แผนที่สภา
สถาบันอนุมตั ิ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(3)

1
4
32

2
10
78

1
4
23

2
14
72

2
8
55

ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

(6)=(2)+(4) (7)=[(5)/(6)]*100

4
24
150

50.00
33.33
36.67

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 150 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 41 โครงการ นามาพัฒนาการวิจัย จานวน
9 โครงการ และนามาพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน 5 โครงการ รวมเป็น 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.67 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับ
คุณภาพดีมาก ทั้งนีส้ ามารถจาแนกผลงานตามรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ / กิจกรรม
บริการวิชาการ รวมทั้งหมด 7 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 1 โครงการ และนามาพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวม
เป็น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.76 ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 16 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 2 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 18.75 คะแนนประเมินเท่ากับ 3.13 ระดับคุณภาพพอใช้
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 21 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 6 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 7 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 33.33 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ / กิจกรรม
บริการวิชาการ รวมทั้งหมด 2 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 1 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 6 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 2 โครงการ และนามาพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน 1 โครงการ
รวมเป็น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 12 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 5 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 6 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 50.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 27 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 7 โครงการ และนามาพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน 2 โครงการ
รวมเป็น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานว นโครงการ /
กิจกรรมบริการวิช าการ รวมทั้งหมด 15 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 4 โครงการ และนามาพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน
1 โครงการ รวมเป็น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 7 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 2 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 42.86 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวนโครงการ
/ กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 9 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 4 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 55.56 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน
โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 4 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 1 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 1 โครงการ รวมเป็น 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จานวน
โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 24 โครงการ นามาพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 6 โครงการ และนามาพัฒนาการวิจัย จานวน 2 โครงการ รวมเป็น
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 คะแนนประเมินเท่ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
รายการหลักฐาน
มสธ. 8-1

รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย.
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดําเนินการร,วมกันและมีผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
โครงการศูนย7การเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนย7ความรูทางไกลที่ มสธ. 9-1 (1)
(PDCA) โดยการมี ส, ว นร, ว มของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อเปนแหล,ง
สํ า เ น า สั ญ ญ า รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
ชุมชนหรือองค7กร
เรีย นรู Online ที่เปนฐานขอมูล เศรษฐกิ จพอเพี ยงในระดับประเทศ ดวยการ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ
รวบรวมพระราชดํารัสของของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู,หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก, สั ง ค ม
เรื่ อ งของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หองสมุ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การเปน
งบประมาณแผ,นดิน โครงการศูนย7
ศูนย7กลางของการคนควาสื่อประเภทต,างๆ ที่มีการเผยแพร,ผ,าน Internet และ
การเรี ย นรู ทางไกลเศรษฐ กิ จ
ที่สําคัญคือเปนแหล,งรวบรวมองค7ความรู และวิธีการบริหาร การดํารงชีวิต ตาม
พอเพี ย ง ประจํ า ป: ง บประมาณ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ7ชาวบาน ผูประกอบการ และบุคคล
2553
ทั่วไปที่ไดนอมนําพระราชดําริในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตาม มสธ. 9–1 (2)
แนวสาขาอาชีพของตนจนประสบผลสําเร็จมาเผยแพร,ผ,านเวปไซต7ของศูนย7การ
สํ า เ น า สั ญ ญ า รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
เรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง (http://cdlearnse.stou.ac.th)
ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป โครงการ
การดําเนินงานของโครงการฯ เริ่มมาตั้งแต,ป:งบประมาณ 2552 โดยในป:แรก
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก, สั ง ค ม
เปนการจั ด รวบรวมองค7 ค วามรู โดยใชการจั ด การสั ม มนาย, อ ยตามภู มิ ภ าค
งบประมาณแผ,นดิน โครงการศูนย7
ระหว,างปราชญ7ชาวบานในแต,ละจังหวัด การจัดประชุมสัมมนาในระดับประเทศ
การเรี ย นรู ทางไกลเศรษฐ กิ จ
ระหว, า งองค7 ก รภาครั ฐ โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย เปนแกนนํ า ร, ว มกั บ สํ า นั ก งาน
พอเพี ย ง ประจํ า ป: ง บประมาณ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ และหน,วยงานภาครัฐและ
2554
เอกชนต,างๆ
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
ในปีงบประมาณ 2553 ได้ขยายการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไปสู่บุคคลใน มสธ. 9–1 (3)
(PDCA) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ สาขาอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ส า เ น า สั ญ ญ า รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
ชุมชนหรือองค์กร (ต่อ)
เอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ
ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการลงนามในความร่วมมือกับ สถาบันสร้างเสริม
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม
นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร สานักวิจัยและ
งบประมาณแผ่นดิน โครงการศูนย์
พัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
การเรี ยนรู้ ท างไกลเศรษฐ กิ จ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล “การ
พอเพี ย ง ประจ าปี ง บประมาณ
ดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพ
2555
กล่าวคือ
Plan (P) :
ในแต่ละปีโครงการมีการจัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ และมีผลการ
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554 และใน
ปีงบประมาณ 2555 มีแผนการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อนาหลักสูตรฯ ไปใช้ในศูนย์ไอซีทีชุมชน โดยจะนาร่องก่อน
80 ศูนย์ และจะขยายไปจนครบ 8,000 ศูนย์ทั่วประเทศในปีงบประมาณต่อไป
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ Do (D) :
มสธ. 9–1 (4)
(PDCA) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
การดาเนินงานของโครงการมีการดาเนินการตามแผน โดยในปีงบประมาณ
รายชื่อคณะทางานโครงการฯ และ
ชุมชนหรือองค์กร (ต่อ)
2554 เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตร “การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ป ระจ าปี 2554 และ
ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ มี ก ารทดลองน ารองกั บ กลุ่ ม ประชาชน หรื อ ชุ ม ชน หรื อ
2555
หน่ ว ยงานที่ ส นใจ ในการน าหลั ก สู ต รไปจั ด การกลุ่ ม เรี ย นรู้ ขึ้ น ตั้ ง แต่ ต้ น มสธ. 9–1 (5)
ปีงบประมาณ 2554 (ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ประมาณ 30 ศูนย์ทั่ว
รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
ประเทศ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการ
ศูนย์ก ารเรี ยนรู้ท างไกลเศรษฐกิ จ
Check (C) :
พอเพียง ปี 2553
หลังจากที่กลุ่มเรียนรู้ได้นาหลักสูตรไปดาเนินการจัดการเรียนรู้ได้ระยะหนึ่ง
มสธ. 9–1 (6)
โครงการได้จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มทั่วประเทศขึ้น
คาสั่งแต่งตั้งวิทยากรเพื่อเดินทางไป
ในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้มีประชุมเพื่อสรุปผล
ประเมินการเรียนรู้ของศูนย์นาร่อง
ร่วมกันระหว่างคณะทางานพัฒนาหลักสูตร และผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้
มสธ. 9–1 (7)
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2555 (การจัดการประชุมดาเนินการได้
สรุ ป ผลจากการประเมิ น ผลการ
ล่าช้าเนื่องจากในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 พื้นที่ส่วนใหญ่
สัมมนาหลักสูตร การดารงชีวิตตาม
ของประเทศประสบปัญหาอุทกภัย
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ Action (A) :
(PDCA) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
หลังจากได้มีการประเมินผลการจั ดการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแล้ว โครงการ
ชุมชนหรือองค์กร (ต่อ)
โดยคณะทางาน ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขสื่อการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าอบรมและผู้จัดการการเรียนรู้ได้ให้ไว้ และได้
เปิดรับสมัครกลุ่มเรียนรู้ขึ้นใหม่อีก 84 ศูนย์ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในปีม หา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุล ยเดช ทรงมีพระชนมายุ 84
พรรษา
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่า
มีการกาหนดแผนการดาเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจ มสธ. 9.2 (1)
ร้อยละ 80
พอเพียงในปีงบประมาณ 2554 จานวน 7 กิจกรรม และมีผลการดาเนินงานครบ
แ ผ น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ทั้ ง 7 กิ จ กรรม โดยบรรลุ เ ปู า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ทุ ก กิ จ กรรม ซึ่ ง เมื่ อ
โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างไกล
เปรียบเทียบผลการบรรลุเปูาหมาตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100.00
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิก
การจั ด ท าหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ท างไกล “การด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ มสธ. 9–3 (1)
ที่มีการเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรม พอเพียง” เป็นหลักสูตรที่เน้นการร่วมกลุ่มกันของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก
แนวทางการเรียนรู้หลักสูตร “การ
อย่างต่อเนื่อง
โดยมีผู้นาที่อาจเป็นผู้นาชุมชน หรือเป็นผู้นาที่กลุ่มคนจัดในชุมชนนั้นๆ เลือกตั้ง
ดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นมา มีความพร้อมในเรื่องการจั ดหาสถานที่ อุปกรณ์ในการดูวีดิทัศน์ และ
ขั้นที่ 1”
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้ ที่จะทาหน้าที่ มสธ. 9–3 (2)
อานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
คู่มือผู้จัดการเรียนรู้
รวมถึงการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกทากิจกรรมตามหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2552 จนถึง ปี 2554
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรนั้น เนื่องจากมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการ
พัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของ ดูสื่อวีดิทัศน์เป็นหลัก โดยมีสื่อวีดิทัศน์หลัก และสื่อวีดิทัศน์เลือก ดังนั้นเมื่อกลุ่ม
คนในชุ ม ชนและเอกลั ก ษณ์ ข อง ผู้เรียนในชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ได้ เรียนรู้ตามสื่อวีดิทัศน์หลักเรียบร้อยแล้ว ก็
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
สามารถที่จะตกลงกันในการเลือกดูสื่อวีดิทัศน์เรื่องที่ตนเองสนใจได้ ทาให้หลัง
การได้ ดู วี ดิ ทั ศ น์ แ ละมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น แล้ ว กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นรู้ ก็
สามารถที่จะดัดแปลงความรู้ที่ได้รับให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การทานาโยน ในชุมชนนั้นมีการทานาเช่นเดียวกัน แต่เป็นลักษณะ
ของนาหว่าน ก็อาจดัดแปลงหรือเลือกที่จะทดลองทานาโยนขึ้นในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนบ้าง โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไป

รายการหลักฐาน
มสธ. 9–3 (3)
หลั ก สู ต ร “การด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1”
มสธ. 9–3 (4)
รายชื่ อ สื่ อ คั ด สรร (ประกอบการ
เรียนรู้)
มสธ. 9–3 (5)
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9-1 (4)
มสธ. 9–4 (1)
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9-3 (4)
มสธ. 9–4 (2)
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9-1 (5)
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5. มีผ ลกระทบที่เ กิ ดประโยชน์ ส ร้ า ง
ผลกระทบของการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล “การดารงชีวิตตาม มสธ. 9–5 (1)
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น เนื่องจากลักษณะของหลักสูตรเป็นการเรียนรู้ในการ
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9-1 (5)
มีความเข้มแข็ง
ทาเกษตรกรรม หรือวิธีการทาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น
น้ายาชีวภาพ น้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้าเป็นต้น ทาให้กลุ่มผู้เรียนรู้สามารถนาไป
ปฏิบัติหรือทาขึ้นเองได้จริงที่ครอบครัวของตน และในบางกลุ่มเรียนรู้ เช่นกลุ่ม
เรียนรู้ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลากะลา อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
อยุธยานั้น เนื่องจากผู้เรียนรู้จานวนหนึ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพปลูกผักขาย ก็ได้มีการ
รวมกลุ่มกันในการขายผักโดยมีตัว แทนของคนในกลุ่ มเรียนรู้นั้น ที่รับชื่อและ
นาไปขายต่อให้ ทาให้ตัดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางลงได้ในระดับ
หนึ่ง ส่ งผลให้ คนในชุมชนมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้มากขึ้น ลดปัญหา
หนี้สินลง
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ตัวบ่งชี้ที่ 10
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ Plan (P) :
มสธ. 10-1 (1)
(PDCA)
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงได้มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553
2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทภาระหน้าที่ อีก
– 2557) ฉบับปรับปรุง
ทั้งเป็นการบูรณาการพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจหลักอื่นๆ ให้ส่งเสริม มสธ. 10-1 (2)
ซึ่งกันและกัน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
Do (D) :
มสธ. 10-1 (3)
มีการถ่ายทอดพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการกาหนดกิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2554
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานอย่า ง
เพียงพอ
Check (C) :
เมื่อดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบมีการติดตามประเมินผลในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ Act (A) :
(PDCA) (ต่อ)
จากนั้นมีการนาผลการดาเนิน งานในแต่ละปีมาใช้เพื่อนามาปรับปรุงการ
ดาเนินกิจกรรมในรอบปีถัดไปให้ดีขึ้น
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) มสธ. 10-2 (1)
ต่ากว่าร้อยละ 80
ฉบับปรับปรุง ได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานด้ า นท านุ
2554 จานวน 16 โครงการ/กิจกรรมหลัก สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ต า ม
13 โครงการ/กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 81.25
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย
มสธ. 10-2 (2)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจาปี
ผลการดาเนินงาน
รวม
จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
2554
โครงการส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รหัส ง 2.2.1 (เงินรายได้)
กิจกรรม : ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
1. จัดพิธีถวายผ้าพระ
1 ครั้ง
จั ด พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
กฐินพระราชทาน
พระราชทาน ณ วั ด โยธานิ มิ ต
ต.วั ง กระแจะ อ.เมื อ ง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2553

1
ครั้ง
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
เปAาหมาย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจําปG
ผลการดําเนินงาน
2554
2. จัดกิจกรรมส,งเสริม
20
2.1 กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันมหา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดาน
ครั้ง
มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 83
พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เมื่อวันที่
ศาสนาและงาน
ประเพณี
5 ธ.ค. 2553
2..2 สื บสานประเพณี สงกรานต7
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554
2.3 โครงการอนุรักษ7ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2554
2.4 โครงการวันผูสูงอายุแห,งชาติ เมื่อ
วันที่ 11 เม.ย. 2554
2.5 กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต7 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.
2554
2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต7
ประจําป: 2554 เมื่อวันที่ 12 เม.ย.
2554

รวม
20
ครั้ง

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (3)
กิ จ กรรมทํ าบุ ญ ตั ก บาตรในวั น
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
มสธ. 10-2 (4)
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต7
มสธ. 10-2 (5)
โครงการอนุ รั ก ษ7 ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
“วันสงกรานต7”
มสธ. 10-2 (6)
โครงการวันผูสูงอายุแห,งชาติ
มสธ. 10-2 (7)
กิ จ กรรมรดน้ํ า ดํ า หั ว เนื่ อ งในวั น
สงกรานต7
มสธ. 10-2 (8)
กิจกรรมสื บสานประเพณี สงกรานต7
ประจําป: 2554
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
2.7 จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา เมื่อวันที่ 7 –
30 ก.ค. 2554
2.8 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ
ชุดไทยธรรม เมื่อวันที่ 8 ก.ค.
2554
2.9 ร,วมทําบุญถวายเทียนพรรษา
และผาอาบน้ํ า ฝน เมื่ อ วั น ที่ 10
ก.ค. 2554
2.10 กิ จกรรมถวายเที ยนพรรษา
เนื่ องในวั นเขาพรรษา เมื่ อวั นที่
12 ก.ค. 2554
2.11 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ
ทอดผาปeา เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2554
2.12 กิจกรรมวันเขาพรรษา เมื่อ
วันที่ 13 ก.ค. 2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (9)
จัดนิทรรศการ วันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา ร,วมทําบุญถวายเทียน
มสธ. 10-2 (10)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และชุ ด
ไทยธรรม
มสธ. 10-2 (11)
กิ จกรรมถวายเที ยนพรรษาเนื่ องใน
วันเขาพรรษา
มสธ. 10-2 (12)
กิ จกรรมสื บสานถวายเที ยนพรรษา
และทอดผาปeา
มสธ. 10-2 (13)
กิจกรรมวันเขาพรรษา
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
2.13 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เมื่อ
วันที่ 14 ก.ค. 2554
2.14 โครงการเวียนเทียนอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2554
2.15 กิจกรรมถวายผาปeาสามัคคี เมื่อ
วันที่ 24 ก.ค. 2554
2.16 โครงการถวายเทียนพรรษานํา
ทางสู, แสงสว,า งทางป- ญ ญา เมื่ อ
วันที่ 24 ก.ค. 2554
2.17 กิจกรรมเทศน7มหาชาติ 12 กัณฑ7
เมื่อวันที่ 25 – 26 ก.ค. 2554
2.18 โครงการนิทรรศการ สืบสาน
ภูมิป-ญญาไทย กาวไกลทันสากล
ส ร า ง ส ร ร ค7 ชุ ม ช น ที่ ยั่ ง ยื น
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (14)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
มสธ. 10-2 (15)
โครงการเวียนเทียนอาสาฬหบูชา
มสธ. 10-2 (16)
กิจกรรมถวายผาปeาสามัคคี
มสธ. 10-2 (17)
โครงการถวายเทียนพรรษานําทางสู,
แสงสว,างทางป-ญญา
มสธ. 10-2 (18)
กิจกรรมเทศน7มหาชาติ 12 กัณฑ7
มสธ. 10-2 (19)
โครงการนิ ท รรศการ สื บ สานภู มิ
ป- ญ ญาไทย กาวไกลทั นสาก ล
สรางสรรค7ชุมชนที่ยั่งยืน
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
2.19 โครงการบายศรีสู,ขวัญผูมาเยือน
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2554
2.20 โครงการรักษ7บานเชียง เมื่อวันที่
21 ส.ค. 2554
โครงการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
“ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดานการแสดง
พื้นบานของประเทศแถบลุ,มน้ําโขง”
เมื่อวันที่ 18 – 20 ก.พ. 2554

3. จัดกิจกรรมส,งเสริม
1
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดาน
ครั้ง
ศ า ส น า / ป ร ะ เ พ ณี
แ ล ะ ถ, า ย ท อ ด ภู มิ
ป-ญญาไทย
กิจกรรมส%งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปCญญาทองถิ่น (งบแผ%นดิน)
กิจกรรม : ส%งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปCญญาทองถิ่น
4. โครงการสื บสาน
3
4.1
จั ด พิ ธี ถ วายผาพระกฐิ น
ประเพณีและวัฒนธรรม
ครั้ง
พระราชทาน ณ วั ด โยธานิ มิ ต
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ
วันที่ 13 พ.ย. 2553

รวม

1
ครั้ง

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (20)
โครงการบายศรีสู,ขวัญผูมาเยือน
มสธ. 10-2 (21)
โครงการรักษ7บานเชียง
มสธ. 10-2 (22)
โครงการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
“ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดานการแสดง
พื้นบานของประเทศแถบลุ,มน้ําโขง”
มสธ. 10-2 (23)
จัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน

3
ครั้ง
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

5. โครงการอบรมปฏิบัติ
ธรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

2
ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
4.2 งานประเพณีลอยกระทง “ชุมชน
ร, วมใจเชิ ดชู วั ฒนธรรมไทยลอย
กระทงที่ มสธ.” เมื่อวันที่ 21 พ.ย.
2553
4.3 งานประเพณีสงกรานต7 “ตักบาตร
สงกรานต7 เบิกบานวัฒนธรรมไทย
มอญ” เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2554
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส,งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในองค7 ก รเพื่ อ
ถวายเปนพระราชกุศลแด,พระบาท
สมเด็จพระเจาอยู, หัว เนื่ องในวโรกาส
เฉลิ มพระชนมพรรษา ครบรอบ 84
พรรษา

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (24)
งานประเพณี ล อยกระทง “ชุ มชน
ร, ว มใจเชิ ด ชู วั ฒ นธรรมไทยลอย
กระทงที่ มสธ.”
มสธ. 10-2 (25)
งานประเพณี สงกรานต7 “ตั กบาตร
สงกรานต7 เบิ กบานวั ฒนธรรมไทย
มอญ”

2
ครั้ง
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

6. โครงการดนตรีเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยู,หัว

1
ครั้ง

7. โครงการภาษาไทยสู,
สากล

1
ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
รุ,นที่ 1 วันที่ 27 – 29 เม.ย. 2554
ณ วั ดปe าพง ต.วั งทองหลาง
อ . ลํ า ลู ก ก า ( ค ล อ ง 10)
จ.ปทุมธานี
รุ,นที่ 2 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2554
ณ มหาจุฬาลงกรณ7ราชวิทยาลัย
อ.วังนอย จ.อยุธยา
โครงการการแสดงดนตรี เฉลิ ม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยู, หั ว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบรอบ 84 พรรษา
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2554
-

รวม

1
ครั้ง

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (26)
โครงการอบรมปฏิบั ติธรรมส, งเสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในองค7 ก รฯ
รุ,นที่ 1 วันที่ 27 – 29 เม.ย. 2554
มสธ. 10-2 (27)
โครงการอบรมปฏิบั ติธรรมส, งเสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในองค7 ก รฯ
รุ,นที่ 2 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2554
มสธ. 10-2 (28)
โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ

-
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
เปAาหมาย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจําปG
ผลการดําเนินงาน
2554
8. โครงการเรี ย นรู
1
โครงการสั มมนาวิ ชาการนานาชาติ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ
ครั้ง
เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมดานการแสดง
ป-ญญาไทย
พื้นบานของประเทศแถบลุ,มน้ําโขง”
เมื่อวันที่ 18 – 20 ก.พ. 2554
9. โครงการวารสาร
1
ศิลปวั ฒนธรรมใตร, ม
ครั้ง
พระบารมี 84 พรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยู,หัว
10. โครงการเสวนา
1
ปราชญ7ชาวบานดาน
ครั้ง
ศิลปวัฒนธรรม
11. โครงการทํานุบํารุง
10
11.1 โครงการความร, วมมื อกั บ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ครั้ง
เครื อข, ายสถาบั นอุ ดมศึ กษา
จ.นครศรี ธรรมราช เมื่ อวั นที่ 29
ภูมิป-ญญาทองถิ่น
ม.ค. 2554

รวม
1
ครั้ง

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (29)
โครงการสั มมนาวิ ชาการนานาชาติ
เรื่ อ ง “ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดานการ
แสดงพื้นบานของประเทศแถบลุ,ม
น้ําโขง”
มสธ. 10-2 (30)
โครงการความร, วมมื อกั บเครื อข, าย
สถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

-

12
ครั้ง
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
11.2 โครงการฝnกปฏิบัติธรรมเพื่อ
พั ฒ น า ค น พั ฒ น า จิ ต ใ จ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 – 20
ก.พ. 2554
11.3 โครงการธรรมทัศนาจร (ศาสน
มัคคุเทศก7 ) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.
2554
11.4 โครงการกีฬ าพื้ น บานสาน
สัมพันธ7นักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่
21 – 22 พ.ค. 2554
11.5 โครงการตามรอยสุนทรภู,ใน
เมืองเพชร เมื่ อวันที่ 24 มิ.ย.
2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (31)
โครงการฝnกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
คนพัฒนาจิตใจ อุบลราชธานี
มสธ. 10-2 (32)
โครงการธรรมทัศนาจร
(ศาสนมัคคุเทศก7)
มสธ. 10-2 (33)
โครงการกีฬาพื้นบานสานสัมพัน ธ7
นักศึกษา มสธ.
มสธ. 10-2 (34)
โครงการตามรอยสุ น ทรภู, ในเมื อง
เพชร
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
11.6 โครงการสืบสานตํานานเพลง
พื้นบานท,าโพ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.
2554
11.7 โครงการฝnกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ปูนป-dน สกุลช,างเมืองเพชร คุณค,า
มรดกไทย” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2554
11.8 โครงการเรี ย นรู ภู มิป- ญ ญา
ชาวบานกลุ,มแกะสลักไมพื้นเมือง
บานถ้ําผาตอง จ.เชี ยงราย เมื่ อ
วันที่ 30 – 31 ก.ค. 2554
11.9 โครงการอนุรักษ7ถักทอเสื่อหวาย
บานเกาะหงส7 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.
2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (35)
โครงการสื บ สานตํ า นานเพลง
พื้นบานท,าโพ
มสธ. 10-2 (36)
โครงการฝn ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“ปูนป-dน สกุลช, างเมืองเพชร คุณค, า
มรดกไทย”
มสธ. 10-2 (37)
โครงการเรียนรูภูมิป-ญญาชาวบาน
กลุ,มแกะสลักไมพื้นเมืองบานถ้ําผา
ตอง จ.เชียงราย
มสธ. 10-2 (38)
โครงการอนุรักษ7ถักทอเสื่อหวายบาน
เกาะหงส7
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2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,
ต่ํากว,ารอยละ 80 (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เปAาหมาย
ประจําปG
2554

ผลการดําเนินงาน
11.10 โครงการสืบสานพิธีกรรม สืบ
ชะตาคน เมื่ อ วั น ที่ 13 ส.ค.
2554
11.11 โครงการปฏิ บั ติ ธรรม เพื่ อ
เสริ ม สรางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ใหแก, นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และ
ประชาชนในเขตพื้ นที่ ศู นย7 วิ ท ย
พั ฒนา จั งหวั ดจั นทบุ รี เมื่ อวั นที่
20 ส.ค. 2554
11.12 โครงการประกวดเล,าเรื่อง
“รั ก ษ7 ม รดกไทย ภู มิ ใ จมรดก
โลก” เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (39)
โครงการสืบสานพิธีกรรม สืบชะตา
คน
มสธ. 10-2 (40)
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เ พื่ อ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก,
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ในเขตพื้นที่ศูนย7วิทยพัฒนา จังหวัด
จันทบุรี
มสธ. 10-2 (41)
โครงการประกวดเล, า เรื่ อง “รั ก ษ7
มรดกไทย ภูมิใจมรดกโลก”
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจาปี
ผลการดาเนินงาน
รวม
2554
โครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก รหัส ง 2.1.1
(กองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก)
กิจกรรม : พัฒนาอุทยานการศึกษาเป็นแหล่ง วิทยาการและจัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
12. จัดกิจกรรมส่งเสริม
7
12.1 งานประเพณี ล อยกระทง 8
อ นุ รั ก ษ์ เ ผ ย แ พ ร่ กิจกรรม
“ชุ ม ชนร่ วมใจ เชิด ชู วัฒ นธรรม กิจกรรม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมตาม
ไทยลอยกระทงที่ มสธ.” เมื่ อ
ประเพณี โครงการ
วันที่ 21 พ.ย. 2553
เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละ
12.2 กิจกรรมสักการะพระพุทธมุ นี
วันสาคัญทางศาสนา
ศรีสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่
12 – 17 ม.ค. 2554
12.3 กิจกรรม “ทาบุญ ตักบาตร ฟัง
ธรรม : วันมาฆบูชา” เมื่อวันที่
17 ก.พ. 2554

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (42)
งานประเพณีล อยกระทง “ชุมชน
ร่ ว มใจ เชิ ด ชู วั ฒ นธรรมไทยลอย
กระทงที่ มสธ.”
มสธ. 10-2 (43)
กิ จ กรรมสั ก การะพระพุ ท ธมุ นี ศ รี
สุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. 10-2 (44)
กิ จ กรรม “ท าบุ ญ ตั ก บาตร ฟั ง
ธรรม : วันมาฆบูชา” เมื่อวันที่ 17
ก.พ. 2554
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ประจาปี
2554

ผลการดาเนินงาน
12.4 งานประเพณี ส งกรานต์
“ตั ก บาตรสงกรานต์ เบิ ก บาน
วัฒนธรรมไทยมอญ” เมื่อวันที่ 7
เม.ย. 2554
12.5 กิจกรรม “ทาบุญ ตักบาตร ฟัง
ธรรม : วันวิสาขบูชา” เมื่อวันที่
11 พ.ค. 2554
12.6 พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลทั ก ษิ ณ า
นุปทานสมเด็จพระนางเจ้าราไพ
พรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่
7 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2554
12.7 กิจกรรม “ทาบุญ ตักบาตร ฟัง
ธรรม : วันอาสาฬหบูชา” เมื่อ
วันที่ 14 ก.ค. 2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (45)
ง า น ป ร ะ เ พ ณี ส ง ก ร า น ต์
“ตั ก บาตรสงกรานต์ เบิ ก บาน
วัฒนธรรมไทยมอญ”
มสธ. 10-2 (46)
กิ จ กรรม “ท าบุ ญ ตั ก บาตร ฟั ง
ธรรม : วันวิสาขบูชา”
มสธ. 10-2 (47)
พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ร าไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
มสธ. 10-2 (48)
กิ จ กรรม “ท าบุ ญ ตั ก บาตร ฟั ง
ธรรม : วันอาสาฬหบูชา”
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

13. การบริการวิชาการ
เพื่อ ส่งเสริม อนุ รัก ษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
(นาชมนิทรรศการ)

เป้าหมาย
ประจาปี
2554

10
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
12.8 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยจัดทาปฏิทิน
ชนิดสมุดบันทึก ชุด “70 ปี ความ
รักของพระปกเกล้าฯ”
ครั้ ง ที่ 1 ชมรมนั ก ศึ ก ษา มสธ.
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค.
2553
ครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554
ครั้ ง ที่ 3 ชมรมนั ก ศึ ก ษา มสธ.
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12
มี.ค. 2554
ครั้ ง ที่ 4 ชมรมนั ก ศึ ก ษา มสธ.
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 พ.ค.
2554

รวม

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (49)
ปฏิทินชนิดสมุดบันทึกชุด “70 ปี
ความรักของพระปกเกล้าฯ”
มสธ. 10-2 (50)
การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์

10
ครั้ง
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ประจาปี
2554

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
รวม

ครั้งที่ 5 นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(ปริญญาโท) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.
2554
ครั้งที่ 6 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
(ปริ ญ ญาโท) แขนงวิ ชาไทยคดี
ศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2554
ครั้ งที่ 7 นั ก ศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
ทักษิณ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2554
ครั้งที่ 8 ชมรมนั กศึกษา จังหวั ด
อยุธยา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2554
ครั้งที่ 9 นักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่
18 ส.ค. 2554
ครั้งที่ 10 นักศึกษา มสธ. จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อ วัน ที่ 2 ส.ค.
2554
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจาปี
ผลการดาเนินงาน
2554
14. จ้างที่ปรึกษาออกแบบ
2
ดาเนินการเสนอขออนุมัติจัดจ้างที่
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ง า น
เรื่อง
ปรึกษาและออกแบบควบคุมงานได้
ตกแต่ งภายในและ
จ านวน 1 เรื่ อง คื อ หอประวั ติ
ปรั บปรุ งพื้ นที่ ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จั ด นิ ท รรศการถาวร
ส่ ว นเรื่ อ งการศึ ก ษาทางไกลที่
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
ประชุมโครงการอุทยานการศึกษาฯ
1) หอประวั ติ
มี ม ติ ใ ห้ น าไปพิ จ ารณาขอบเขต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยเ นื้ อ ห า ใ ห ม่ โ ด ย เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
ธรรมาธิราช
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อหา
2) การศึกษาทางไกล
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
15. กิจกรรมบริการ
2
1. โครงการอบรมนาฏศิลป์สาหรับ
วิ ชาการเพื่ อ ส่ งเสริ ม กิจกรรม/
เยาวชน รุ่นที่ 9 วันที่ 10 ต.ค.
อ นุ รั ก ษ์ เ ผ ย แ พ ร่ โครงการ
2553 – 28 ก.พ. 2554
ศิ ล ป วั ฒ นธรร มใน
2. โครงการอบรมนาฏศิลป์สาหรับ
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
เยาวชน รุ่นที่ 10 วันที่ 3 เม.ย. –
ศิลปวัฒนธรรม
28 ส.ค. 2554

รวม
2
เรื่อง

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (51)
หอประวัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. 10-2 (52)
การศึกษาทางไกล
มสธ. 10-2 (53)
โครงการอบรมนาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ
เยาวชน รุ่นที่ 9
มสธ. 10-2 (54)
โครงการอบรมนาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ
เยาวชน รุ่นที่ 10

3
กิจกรรม
/
โครงการ
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2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ประจาปี
2554

ผลการดาเนินงาน

รวม

3. โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ถัก
ทอสายใยด้วยศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น เมื่ อวั นที่ 24
ก.ค. 2554
16. จัดทาสื่อให้ความรู้/
8
1. เรื่อง โอ้เอ้วิหารราย
8
เ ผ ย แ พ ร่ ด้ า น เรื่อง/
2. เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
เรื่อง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ บทความ 3. เรื่อง มอญรา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
4. เรื่อง ทุเรียนนนท์
บนเว็บไซต์
5. เรื่อง เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
6. เรื่ อง หนั งเร่ ความทรงจ าที่ ลาง
เลือน
7. เรื่อง ไม้มงคลตามคติความเชื่อของ
คนไทย
8. เรื่อง วังไกลกังวล
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
จานวน 16 โครงการ/
จานวน 13 โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

รายการหลักฐาน
มสธ. 10-2 (55)
โครงการรับขวั ญนักศึกษาใหม่ถั ก
ทอสายใยศิล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
มสธ. 10-2 (56)
จั ด ท าสื่ อ ให้ ค วามรู้ / เผยแพร่ ด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นไทยบนเว็บไซต์ (บทความ)
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3. มี ก ารด าเนิ น งานสม่ าเสมออย่ า ง
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มสธ. 10-3 (1)
ต่อเนื่อง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ผ่านการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดย
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 10-2 (1) มีกลุ่มเปูาหมายทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
10-2 (56)
ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
4. เกิ ดประโยชน์ แ ละสร้ างคุณ ค่า ต่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น งานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า ง มสธ. 10-4 (1)
ชุมชนภายใน/ภายนอก
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
รายงานสรุ ปประโยชน์ และคุ ณค่ าต่ อ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกิดจิตสานึกในความรัก หวงแหน
สังคมของโครงการ/ กิจกรรม ด้านการ
และดารงความเป็นชาติไทยอย่างมีคุณค่าทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคมทั้ง
ท านุ บ ารุ งศิ ลปและวั ฒนธรรมของ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ราช
ประจาปี 2554
5. ได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ ชาติ แ ละ/
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ซึ่งเป็นรางวัลการประกวด มสธ. 10-5 (1)
หรือนานาชาติ
ปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554
วาไรตี้สุดสัปดาห์ ปี 2554 ฉบับที่
ประเภทสมุดบันทึกดีเด่น เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด “70 ปี
89 วันพุธที่ 9 ก.พ.2554
ความรั ก ของพระปกเกล้ า ฯ” โดยมี น ายธนิ ต แสงประดั บ หน่ ว ยศิ ล ปะ มสธ. 10-5 (2)
สานักพิมพ์ มสธ. เป็นผู้ออกแบบ และได้เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก
ปฏิทินชนิดสมุดบันทึกชุด “70 ปี
กาธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ กรมประชาสัมพันธ์
ความรักของพระปกเกล้าฯ”
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ตัวบ่งชี้ที่ 11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรใน ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ในการ
ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อาทิ
- การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
- เทศกาลสงกรานต์
- การตักบาตรฟังธรรมในวันสาคัญทางศาสนา
- โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

รายการหลักฐาน
มสธ. 11-1 (1)
กิ จ กรรมการถวายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน
มสธ. 11-1 (2)
เทศกาลสงกรานต์
มสธ. 11-1 (3)
กิ จ กรรม “ท าบุ ญ ตั ก บาตร ฟั ง
ธรรม : วันวิสาขบูชา”
มสธ. 11-1 (4)
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 เม.ย.2554
ระดับสาขาวิชา
มสธ. 11-1 (5)
สาขาวิชาต่างๆ ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
โครงการอบรมปฏิบั ติธรรมส่งเสริม
โดยคงไว้ ซึ่ งวั ฒ นธรรมไทย จึ งด าเนิ นการร่ ว มกั บมหาวิ ทยาลั ยโดยผู้ บริ ห าร
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรระดับปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาได้มีส่วนร่วม
ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 มิ.ย.2554
ในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วย
ปลู กฝั งรากฐานอั น ดี ง ามของจิ ต ใจ และช่ ว ยเสริ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรของสาขาวิชา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มสธ. 11-2 (1)
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ ระดับมหาวิทยาลัย
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ส ะ อ า ด ถู ก
มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงาน และการดาเนินงานที่ดีในการดูแลอาคาร
ภาพอุทยานการศึกษารัชมังคลา
สุ ข ลั ก ษณะ และตกแต่ ง อย่ า งมี สถานที่ให้สะอาด อีกทั้งสร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมี
ภิเษก
ความสุนทรีย์
ชีวิตชีวาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ
มสธ. 11-2 (2)
1. อุ ท ยานการศึ ก ษารั ช มั ง คลาภิ เ ษกซึ่ ง เป็ น แหล่ ง การศึ ก ษาตาม
ภาพอาคารศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
อัธยาศัย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างขึ้นในวโรกาสพระราช มสธ. 11-2 (3)
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2530 มี
ภาพอั ก ษรสมั ย สุ โ ขทั ย บนผนั ง
คณะกรรมการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นผู้กากับนโยบาย
อาคารบริการ 1
2. อาคารศาลาพุ่มข้ าวบิณฑ์ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์
จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลั กษณ์ของกรุงสุโขทัย
ตั้งอยู่กลางสระน้า (ตระพังเขียว-ทอง)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ
สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย จานวน 3
ชั้นสาหรับใช้เป็นหอประวัติมีห้องรับรองและบริเวณประดิษฐานรูปปั้นและสิ่ง
สาคัญของมหาวิทยาลัย
3. มีการนาอักษรสมัยสุโขทัย มีข้อความว่า “สุโขทัยธรรมาธิราช” มา
ประดั บ ไว้ บ นผนั ง อาคารด้ า นบน อาคารบริ ก าร 1 ซึ่ ง อยู่ บ ริ เ วณส่ ว นหน้ า
มหาวิทยาลัย ประชาชนโดยทั่วไปที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้ง่าย ทาให้
ส่งเสริมอัตลักษณ์และสุนทรียภาพที่ไม่เหมือนอาคารของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
นอกจากนี้ แล้ ว ยังท าให้ ประชาชนทั่ว ไปที่สั ญจรไปมาสนใจและได้ รับความรู้
เพิ่มเติม
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
สาหรับด้านการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ ดังนี้
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ส ะ อ า ด ถู ก
1. มี ก ารจั ด ยามดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในทุ ก อาคารของ
สุ ข ลั ก ษณะ และตกแต่ ง อย่ า งมี มหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ความสุนทรีย์ (ต่อ)
2. มีการติดตั้งกล้ องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเฝู า
ระวัง
3. มีการซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจาทุกปี รวมถึงมี
การติดตั้งถังดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกอาคาร

รายการหลักฐาน

ระดับสาขาวิชา
เนื่องจากมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชมีการบริห ารจัดการแบบรวม
บริการ ประสานภารกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามา
เรียนเป็นประจา ดังนั้น อาคารสถานที่ของแต่ละสาขาวิชาจึงมีพื้นที่เฉพาะเป็นที่
พักของคณาจารย์และหน่วยเลขานุการกิจเท่านั้น แต่ อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัด
แม่บ้านไว้คอยดูแลรักษาความสะอาดของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้บริ เวณภายใน
อาคารและรอบอาคารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ นอกจากนี้ แต่ละ
สาขาวิชามีการทากิจกรรม 5 ส ทุกๆปี
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิ ทยาลั ยมอบหมายให้ งานอาคารสถานที่ ดู แลปรั บแต่ งภู มิ ทั ศน์ ของ มสธ. 11-3 (1)
3. ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้
สวยงามสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยให้สวยงาม ร่มรื่น เน้นความสอดคล้อง กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นมิตร
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคณะกรรมการดาเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
ดาเนินการโครงการอุทยาน
รัชมังคลาภิเษก
การศึกษารัชมังคลาภิเษก
มสธ. 11-3 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น
การศึ ก ษารั ช มั ง คลาภิ เ ษก ครั้ ง ที่
1/2553 วันที่ 9 ธันวาคม 2553
มสธ. 11-3 (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น
การศึ ก ษารั ช มั ง คลาภิ เ ษก ครั้ ง ที่
2/2553 วันที่ 29 ธันวาคม 2553
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
4. การจั ดให้ มี พื้ นที่ และกิ จกรรมทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ และส่ ง เสริ ม ให้ และวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ลานปาริชาติ
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง พร้อมทัง้ จัดให้มีกิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้ามามี
สม่าเสมอ
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อาทิ
1. มีการจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณสระน้าหน้าอาคารวิทยทัศน์
เป็นประจาทุกปี
2. เทศกาลสงกรานต์ ณ บริ เ วณลานปาริ ช าต และบริ เ วณชั้ น ล่ า ง
อาคารบริหาร
3. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร เวี ย นเที ย นในวั น ส าคั ญ ทาง
ศาสนา ณ หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
จากการประเมิ นความพึง พอใจของบุค ลากรและนั กศึก ษาเกี่ ยวกับ การ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นั กศึกษาที่ เกี่ ยวกั บประเด็น 1 – 4 พัฒ นาสุ นทรี ยภาพในมิติ ทางศิล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ งมีผู้ ตอบแบบสอบถาม
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ทั้งสิ้ น จานวน 2,912 คน แบ่งเป็นบุคลากร จานวน 353 คน และนักศึกษา
จานวน 2,559 คน โดยผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี มีค่ า เฉลี่ ย ของผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5.00

รายการหลักฐาน
มสธ. 11-4 (1)
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรมลอย
กระทง
มสธ. 11-4 (2)
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรม
เทศกาลวันสงกรานต์
มสธ. 11-4 (3)
ภาพสถานที่ แ ละภาพกิ จ กรรม
วันวิสาขบูชา
มสธ. 11-5 (1)
รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พ อ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
สุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 12
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554 ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

4.00

4.08

4.04

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ
4.04

ดี

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 12 ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สรุปผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการประเมินตนเองไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
(วาระที่ 3.3) โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย และตอนที่ 3 การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมุ่งหวังเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการ
กากับดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อันนาไปสู่แนวทางของการปฏิบัติงานที่ดี
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ในปีการศึกษา 2553 ใช้คะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 10 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน และในปีการศึกษา 2554 ใช้
คะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 6 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คะแนน ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 เท่ากับ 4.04 ระดับคุณภาพดี
รายการหลักฐาน
มสธ. 12-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 (วาระที่ 3.3)
มสธ. 12-2 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มสธ. 12-3 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 13
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554 ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

3.66
3.84
4.27
4.01
4.44
4.01
3.66
4.33

3.50
3.89
3.75
3.43
4.51
3.78
3.59
3.76

3.58
3.87
4.01
3.72
4.48
3.90
3.63
4.05

3.58
3.87
4.01
3.72
4.48
3.90
3.63
4.05

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.59
4.59

3.97
3.76

4.28
4.18

4.28
4.18

ดี
ดี
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา
คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
ที่
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554 ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

4.58
4.19
4.28

4.06
3.99
4.24

4.32
4.09
4.26

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

4.32
4.09
4.26

ดี
ดี
ดี

สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จานวน 5 คน ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้วางกรอบการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยกาหนดให้มี
การประเมิน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาองค์กร 2) ด้านการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร. และ 3) ด้านผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการประเมินของอธิการบดีในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.24
ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.26 ระดับคุณภาพดี
ระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมีกลไกการประเมินผู้บริหารทุกระดับ ผ่านการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยในส่วนของสาขาวิชาต่างๆ ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชา (เทียบเท่าคณบดี) ต้องลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีต่อรองอธิการบดีฝุายวิชาการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ผ่านระบบ e-Performance รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติราชการด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
แต่งตั้งคณะทางานประเมินคะแนนคารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหน่วยงาน) เพื่อทาหน้าที่รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคารับรองการปฏิบั ติราชการของ
หน่วยงาน นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้สามารถจาแนกผลการ
ประเมินผู้บริหารของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และในปีการศึกษา 2554
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 3.58 ระดับคุณภาพดี
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 และในปีการศึกษา 2554
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 3.87 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และในปีการศึกษา
2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.01 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และในปีการศึกษา 2554
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 3.72 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 และในปีการศึกษา
2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.48 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และในปีการศึกษา 2554
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 3.90 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และในปีการศึกษา 2554
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.59 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 3.63 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 และในปีการศึกษา
2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.05 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และในปีการศึกษา
2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.28 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และในปี
การศึกษา 2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.18 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 และในปี
การศึกษา 2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.32 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผลการประเมินของประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 และในปี
การศึกษา 2554 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 เท่ากับ 4.09 ระดับคุณภาพดี
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รายการหลักฐาน
มสธ. 13-1
มสธ. 13-2
มสธ. 13-3
มสธ. 13-4
มสธ. 13-5
มสธ. 13-6

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 (วาระที่ 3.3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 (วาระที่ 4.2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 (วาระที่ 4.3)
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระบบการรายงานผลการปฎิบัติราชการ (e-Performance)
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ตัวบ่งชี้ที่ 14
การพัฒนาคณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
วิธีการคานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานปGการศึกษา 2553
สาขาวิชา / สํานัก
อ.
กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7
2 นิเทศศาสตร7
3 มนุษยนิเวศศาสตร7
4 รัฐศาสตร7
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร7
7 ศึกษาศาสตร7
8 เศรษฐศาสตร7
กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ
กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2553 (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.

ผลรวม
ถ%วงน้ําหนัก

ศ.

-

-

-

-

9
2
1
5
6
5
3

3
7
1
1
7
2
2
3

13
8
9
5
29
8
8
9

-

1
2
1
3
12
1

4
6
2
1
2
6
-

3
5
7
4
13
11
25
7

1
1
1
-

145
141
118
90
293
181
352
121

-

-

-

-

1
5

2
5

1
6

-

2
2

1
1

5
7

-

69
127

-

-

-

-

6
11

2

8
4

1

2
-

1
2

1
19

-

76
220
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ผลการดําเนินงานปGการศึกษา 2553 (ตอ)
สาขาวิชา / สํานัก
อ.
สํานัก
13 สํานักทะเบียนและวัดผล
14 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

ผลการดําเนินงานปGการศึกษา 2554
สาขาวิชา / สํานัก
อ.
กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7
2 นิเทศศาสตร7
3 มนุษยนิเวศศาสตร7
4 รัฐศาสตร7
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร7

-

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2553 (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
-

-

-

1
3
58

3
1
39

2
17
127

1

2
28

2
28

6
4
117

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2554 (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
-

-

-

15
1
1
5
7
5

3
6
1
1
5
2

12
8
7
4
28
6

-

1
1
2
2
2

4
6
2
3
3

2
6
8
4
13
11

ผลรวม
ถ%วงน้ําหนัก

ศ.
3

91
126
2,150
ผลรวม
ถ%วงน้ําหนัก

ศ.
1
1

144
149
116
85
301
172
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ผลการดําเนินงานปGการศึกษา 2554 (ตอ)
สาขาวิชา / สํานัก
7 ศึกษาศาสตร7
8 เศรษฐศาสตร7
กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ
กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7
สํานัก
13 สํานักทะเบียนและวัดผล
14 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.
-

จํานวนอาจารย?จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน%งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2554 (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.
ผศ.
รศ.
6
13
9
22
3
2
9
1
5

ผลรวม
ถ%วงน้ําหนัก

ศ.
2
-

345
103

-

-

-

-

3
8

1
5

1
6

-

2
2

1
1

6
7

-

78
133

-

-

-

-

6
11

1

8
3

-

2
-

1
2

1
18

-

76
196

-

-

-

-

4
7
76

3
1
31

2
16
116

-

2
1
30

2
35

6
5
114

4

97
142
2,137

163

ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลําดับ
สาขาวิชา
ปGการศึกษา 2553
ผลรวมถ%วง
อาจารย?
ที่
กลุ%มมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
1 นิติศาสตร7
2 นิเทศศาสตร7
3 มนุษยนิเวศศาสตร7
4 รัฐศาสตร7
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร7
7 ศึกษาศาสตร7
8 เศรษฐศาสตร7
กลุ%มวิทยาศาสตร?สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร7
10 วิทยาศาสตร7สุขภาพ
กลุ%มวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร7และสหกรณ7

ปGการศึกษา 2554

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน

น้ําหนัก
(1)

ประจํา
(2)

ผลรวมถ%วง
น้ําหนัก
(3)

อาจารย?
ประจํา
(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=(5)/(6)

145
141
118
90
293
181
352
121

33
28
20
18
57
32
54
23

144
149
116
85
301
172
345
103

37
28
19
17
58
30
52
20

289
290
234
175
594
353
697
224

70
56
39
35
115
62
106
43

4.13
5.18
6.00
5.00
5.17
5.69
6.58
5.21

3.44
4.32
5.00
4.17
4.31
4.74
5.00
4.34

พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

69
127

12
26

78
133

14
29

147
260

26
55

5.65
4.73

4.71
3.94

ดีมาก
ดี

76
220

18
39

76
196

18
35

152
416

36
74

4.22
5.62

3.52
4.68

ดี
ดีมาก

ตัวตั้ง

ระดับ
คุณภาพ
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ผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ตอ)
ลําดับ
สาขาวิชา
ปGการศึกษา 2553
ผลรวมถ%วง
อาจารย?
ที่
สํานัก
13 สํานักทะเบียนและวัดผล
14 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปGการศึกษา 2554

ขอมูลสําหรับประเมินรอบสาม
ตัวหาร
ผลลัพธ?
คะแนน
ประเมิน

น้ําหนัก
(1)

ประจํา
(2)

ผลรวมถ%วง
น้ําหนัก
(3)

อาจารย?
ประจํา
(4)

(5)=(1)+(3)

(6)=(2)+(4)

(7)=(5)/(6)

91
126
2,150

16
25
401

97
142
2,137

19
30
406

188
268
4,287

35
55
807

5.37
4.87
5.31

ตัวตั้ง

4.47
4.06
4.42

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมีอาจารย7ประจําสังกัดในสํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักเทคโนโลยีการศึกษาดวย

สรุปผลการดําเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในป:การศึกษา 2553 และ 2554 มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 807 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน
134 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 70 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 243 คน อาจารย7ที่มี
ตําแหน,งศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 1 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก จํานวน 58 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 63 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 231 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 7 คน
ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 4,287 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.31 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.42 ระดับคุณภาพดี ทั้งนี้สามารถจําแนกผลงานตามราย
สาขาวิชา / สํานัก ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 24 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 6 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 25 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 2 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 8 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 คน ผลรวม
ของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 289 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 4.13 คะแนนประเมิน เท,ากับ 3.44 ระดับคุณภาพพอใช
165

สาขาวิชานิเทศศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 56 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 3 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 13 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 16 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 1 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 12 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 11 คน ผลรวม
ของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 290 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.18 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.32 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 39 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,ง
ผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 16 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 4 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 15 คน ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 234 มีค,าดัชนี
คุณภาพเปน 6.00 คะแนนประเมิน เท,ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชารัฐศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 10 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 9 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 8 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน ผลรวมของ
น้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 175 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.00 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.17 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 115 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 13 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,ง
ผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 12 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 57 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญา
เอก จํานวน 3 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 26 คน
ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 594 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.17 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.31 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศิลปศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 62 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 10 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 14 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 5 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 22 คน และอาจารย7
ที่มีตําแหน,งศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 353 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.69 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.74
ระดับคุณภาพดีมาก
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 106 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรอง
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 14 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก จํานวน 25 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 15 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 47 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน ผลรวมของ
น้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 697 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 6.58 คะแนนประเมิน เท,ากับ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 43 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 6 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 5 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 18 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
จํานวน 1 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 12 คน ผลรวม
ของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 224 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.21 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.34 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร? มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,ง
ผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 3 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญา
เอก จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 11 คน
ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 147 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 5.65 คะแนนประเมิน เท,ากับ 4.71 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร?สุขภาพ มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 13 คน อาจารย7ที่มี
ตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 10 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 12 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ
วุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน
14 คน ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 260 มีค,าดัชนีคุณภาพเปน 4.73 คะแนนประเมิน เท,ากับ 3.94 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มีอาจารย7ประจํา รวมทั้งสิ้น 36 คน โดยมีอาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จํานวน 12 คน อาจารย7ที่
มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาโท จํานวน 16 คน อาจารย7ที่ยังไม,มีตําแหน,งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน อาจารย7ที่มีตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย7
วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน และอาจารย7ที่มีตําแหน,งรองศาสตราจารย7 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน ผลรวมของน้ําหนักการพัฒนาอาจารย7 เท,ากับ 152 มีค,าดัชนี
คุณภาพเปน 4.22 คะแนนประเมิน เท,ากับ 3.52 ระดับคุณภาพดี
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น 74 คน โดยมีอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จานวน 22 คน อาจารย์ที่มี
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 3 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 7 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
วุฒิปริญญาโท จานวน 1 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก จานวน 4 คน และอาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก จานวน
37 คน ผลรวมของน้าหนักการพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 416 มีค่าดัชนีคุณภาพเป็น 5.62 คะแนนประเมิน เท่ากับ 4.68 ระดับคุณภาพดีมาก
สานักทะเบียนและวัดผล มีอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยมีอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จานวน 5 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 6 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 4 คน อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญา
เอก จานวน 4 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก จานวน 4 คน และอาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก จานวน 12 คน
ผลรวมของน้าหนักการพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 188 มีค่าดัชนีคุณภาพเป็น 5.37 คะแนนประเมิน เท่ากับ 4.47 ระดับคุณภาพดี
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มีอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยมีอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท จานวน 10 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 2 คน อาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท จานวน 33 คน อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญา
เอก จานวน 1 คน และอาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก จานวน 9 คน ผลรวมของน้าหนักการพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 268 มีค่าดัชนีคุณภาพเป็น
4.87 คะแนนประเมิน เท่ากับ 4.06 ระดับคุณภาพดี
รายการหลักฐาน
มสธ. 14-1 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (ปีการศึกษา 2553)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
มสธ. 14-2 รายละเอียดผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (ปีการศึกษา 2554)
URL : http://qmis.stou.ac.th/qa/EQA2.html
(หรือเข้าที่ www.stou.ac.th  สานัก/หน่วยงาน  ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับ
สาขาวิชา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์
2 นิเทศศาสตร์
3 มนุษยนิเวศศาสตร์
4 รัฐศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 ศิลปศาสตร์
7 ศึกษาศาสตร์
8 เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

4.44
4.52
4.39
4.13
4.41
4.22
4.43
4.30

4.34
4.48
4.57
4.21
4.52
4.52
4.57
4.39

4.39
4.50
4.48
4.17
4.47
4.37
4.50
4.35

4.39
4.50
4.48
4.17
4.47
4.37
4.50
4.35

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.09
4.43

4.47
4.39

4.28
4.41

4.28
4.41

ดี
ดี
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม (ต่อ)
ลาดับ
สาขาวิชา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อมูลสาหรับประเมินรอบสาม คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(1)

(2)

(3) = (1)+(2)/2

4.07
4.61
4.44

4.17
4.52
4.49

4.12
4.57
4.47

4.12
4.57
4.47

ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.44
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.49 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.47 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.44
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.34 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.39 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.52
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.48 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.50 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน
4.39 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.57 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.48 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.13
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.21 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.17 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน
4.41 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.52 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.47 ระดับคุณภาพดี
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.22
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.52 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.37 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.43
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.57 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.50 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน 4.30
และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.39 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.35 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่าคะแนน
4.09 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.47 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.28 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่า
คะแนน 4.43 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.39 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.41 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็น
ค่าคะแนน 4.07 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.17 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.12 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็นค่า
คะแนน 4.61 และในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นค่าคะแนน 4.52 ดังนั้น คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 เท่ากับ 4.57 ระดับคุณภาพดีมาก
รายการหลักฐาน
มสธ. 15-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2553
(1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
มสธ. 15-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2553
(1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
มสธ. 15-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2554
(1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
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ตัวบ่งชี้ที่ 16
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.1
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ / หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน / บุคลากร / สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4 ข้อ
4 ข้อ

4.00
4.00

ดี
ดี

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

4.00
4.00
4.00

ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ได้ 4 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการกาหนดกลยุ ทธ์และแผนการ ระดับมหาวิทยาลัย
มสธ. 16.1-1 (1)
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ธรรมาธิร าช ระยะ 5 ปี ฉบั บ
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล
ปรับปรุงพ.ศ. 2553 – 2557
ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น มี ค วามมุ่ ง มั่ น และมี วิ นั ย ต่ อ ตนเองในการศึ ก ษาด้ ว ยระบบ มสธ. 16.1-1 (2)
ทางไกล” โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ได้แก่
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
เปูาประสงค์ที่ 1.2 : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษา
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
มสธ. 16.1-1 (3)
- กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สอดแทรกกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
จริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อ
- กลยุทธ์ที่ 1.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 (วาระ
การศึกษาทางไกลทีเ่ น้นนักศึกษา / ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่ 3.4)
เปูาประสงค์ที่ 2.1 : เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย
- กลยุทธ์ที่ 2.1.2 จัดตั้งศูนย์ e-learning Center
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการ
- กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาระบบ LMS เช่น D4L+P, Moodle, A- มสธ. 16.1-1 (4)
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต tutor : update version ใหม่ๆ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับ
- กลยุทธ์ที่ 2.1.4 พัฒนาบทเรียน e-learning ทั้ง Online และ Offline
2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ที่ 2.1.9 พัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาหรือเครือข่ายความ
- สาขาวิชานิติศาสตร์
(ต่อ)
ร่วมมือ เพื่อให้บริการการศึกษาทางไกล
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เปูาประสงค์ที่ 3.2 : เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษา ให้
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาผ่านเครือข่าย
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
อินเตอร์เน็ต
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- กลยุ ท ธ์ ที่ 3.2.2 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ / วิ ธี ก าร ให้ บ ริ ก าร
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
การศึกษา
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ระดับสาขาวิชา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลั ย มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ดั งกล่ าวลงสู่ ส าขาวิช าต่า งๆ โดยการ
- สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
กาหนดให้ ส าขาวิช ามีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับ สาขาวิช า ที่มีความ
เทคโนโลยี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา มสธ.
- สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละ
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 – 2557) และแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
สหกรณ์
ประจาปีของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ สาขาวิชาต่างๆ ใช้อัตลักษณ์ของผู้เรี ยนร่วมกับมหาวิทยาลัย และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2554
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา มสธ. 16.1-2 (1)
ผู้ เรี ย นและบุ คลากรในการปฏิบั ติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) พ.ศ.
อ้างอิงเอกสาร มสธ. 16.1-1 (1)
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วน 2553 – 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มสธ. 16.1-2 (2)
สมบูรณ์
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และ
อ้างอิงเอกสาร มสธ. 16.1-1 (2)
ถ่า ยทอดไปสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี มี การจั ด ท าโครงการและจั ด สรร มสธ. 16.1-2 (3)
งบประมาณรองรับ และกาหนดหน่วยงานผู้ รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน โดยได้
ระบบ e-Performance
คานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนของ มสธ. ที่จะเอื้อให้นักศึกษา “มีความสามารถในการศึกษา
ด้วยตนเองโดยใช้ร ะบบทางไกล ใฝ่รู้ใ ฝ่เ รี ยน มีค วามมุ่งมั่น และมีวินัยต่อ
ตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล”
เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานในกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ให้
ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ รองอธิ ก ารบดี ระดั บ ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา (เทียบเท่าคณบดี) และระดับผู้อานวยการสานัก / สถาบั น / กอง /
ศูนย์ รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ทุกรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลการประเมิ น ความเห็ น ของ
ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
จากการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มสธ. 16.1-3 (1)
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ พบว่ า ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากร
รายงานผลการประเมิ น ความ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผ่านมา
คิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มสธ. คือ “มี
มสธ. เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ตามอัตลักษณ์ ประจาปีการศึกษา
ความมุ่งมั่น และมีวินัยต่ อตนเองในการศึกษาด้ว ยระบบทางไกล” อยู่ใ น
2554
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 3.94 จากคะแนนเต็ม 5.00
4. ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด มสธ. 16.1-4 (1)
ผลกระทบที่เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ / ทางไกล ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป
รายงานการประเมิ นคุณ ภาพของ
หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งใช้ สื่อที่
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
หลากหลาย ท าให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละสั ง คมฐานความรู้ ส าหรั บ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
ประชาชน ชุมชน องค์กรและสถาบันในสังคมภายใต้การเปิด / ขยายโอกาสทาง
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็ น บัณ ฑิ ตที่ มี คุ ณภาพ ซึ่ งเห็ น ได้ จ ากผลการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ มสธ. 16.1-4 (2)
บัณฑิต (ที่สารวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รายงานการส ารวจความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม
ของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ
5.00 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตของ
ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า นายจ้าง / หัวหน้า / ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต มี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 4.21
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากคะแนนเต็ม 5.00
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เกณฑ์มาตรฐาน
5. ผู้ เรี ย น / บุ คลากร / สาขาวิช า /
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ / หรื อ
นานาชาติ ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
อัตลักษณ์

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

-

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต

จานวนบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน

ผลลัพธ์

(1)

(2)

(3)=(1)/(2)

665.40
211.98
562.08
702.90
3,784.42
729.53
702.15
25.74

150
49
129
162
874
165
155
6

4.44
4.33
4.36
4.34
4.33
4.42
4.53
4.29

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

4.44
4.33
4.36
4.34
4.33
4.42
4.53
4.29

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
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ผลการดาเนินงานเพื่อการประเมินรอบสาม
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต

จานวนบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน

ผลลัพธ์

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

(1)

(2)

(3)=(1)/(2)

120.44
663.93

28
153

4.30
4.34

4.30
4.34

ดี
ดี

118.32
631.96
8,929.28

29
148
2,048

4.08
4.27
4.36

4.08
4.27
4.36

ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นใี้ ช้เฉพาะข้อมูลปีการศึกษา 2554 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสารวจ

สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง
โดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น และมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” เท่ากับ 8,929.28 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เท่ากับ 2,048 มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.36 ระดับคุณภาพดี ทั้งนี้สามารถจาแนกผลงานตามรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 665.40 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 150 มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.44 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 211.98 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 49 มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 ระดับคุณภาพดี

184

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 562.08 และมีจานวนบัณฑิต
ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 129 มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.36 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 702.90 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 162 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.34 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 3,784.42 และมีจานวนบัณฑิต
ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 874 มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 729.53 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 165 มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.42 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 702.15 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 155 มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.53 ระดับคุณภาพดีมาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 25.74 และมีจานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด เท่ากับ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.29 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 120.44 และมีจานวนบัณฑิตที่
ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 28 มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.30 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 663.93 และมีจานวนบัณฑิต
ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 153 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.34 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 118.32 และมีจานวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 29 มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.08 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต เท่ากับ 631.96 และมี
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด เท่ากับ 148 มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนประเมินเท่ากับ 4.27 ระดับคุณภาพดี
รายการหลักฐาน
มสธ. 16.2-1

รายงานการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 17
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
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ตัวบ%งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด%นที่ส%งผลสะทอนเป<นเอกลักษณ?ของสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ7การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเด,น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย โดยไดรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสรางระบบการมีส,วนร,วมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ7ที่กําหนดอย,างครบถวนสมบูรณ7
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ ตามจุดเนนและจุดเด,น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม,ต่ํากว,า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเด,น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เปนประโยชน7และสรางคุณค,าต,อสังคม
5. ผูเรียน / บุคลากร / สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ7ตามจุดเนน จุดเด,น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ
เกณฑ?การใหคะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได 1 ขอ

ปฏิบัติได 2 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 5 ขอ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุมระหว่างปี
พ.ศ. 2552 ถึงปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของมหาวิทยาลัย
จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(พ.ศ. 2552 – 2556) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายในมหาวิทยาลั ย ผู้ เชี่ยวชาญ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนประชาสังคม แผนฯดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
พร้อมกับได้มีการถ่ายทอดลงสู่ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 และเมื่อได้มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการ
ทบทวนแผนพัฒนาฯ ใหม่แล้วจัดทาเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) ซึ่งได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย คือ

รายการหลักฐาน
มสธ. 17-1 (1)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช ระยะ 5 ปี ฉบั บ
ปรับปรุงพ.ศ. 2553 – 2557
มสธ. 17-1 (2)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 2/2555 เมื่ อวั นที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555 (วาระที่ 3.3)
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ มสธ. 17-1 (3)
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ได้แก่
แผนยุ ทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
เปูาประสงค์ที่ 1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ และจัดการศึกษา
2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
สาขาวิชา
เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
- กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปรับปรุงรูปแบบ และระบบบริหารจัดการชุดวิชา
- นิติศาสตร์
(ต่อ)
- นิเทศศาสตร์
ระดับสาขาวิชา
- มนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลั ย มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ดั งกล่ าวลงสู่ ส าขาวิช าต่า งๆ โดยการ
- รัฐศาสตร์
กาหนดให้ ส าขาวิช ามีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับ สาขาวิช า ที่มีความ
- วิทยาการจัดการ
สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิ ท ยาลั ย (แผนพั ฒ นา
- ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง)
- ศึกษาศาสตร์
และแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนาไปสู่การ
- เศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติต่อไป
- พยาบาลศาสตร์
ทั้ ง นี้ สาขาวิ ช าต่ า งๆ ใช้ จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น หรื อ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(เอกลักษณ์) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
- เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา มสธ. 17-2 (1)
ผู้ เรี ย นและบุ คลากรในการปฏิบั ติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) พ.ศ.
อ้างอิงเอกสาร มสธ. 17-1 (1)
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วน 2553 – 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มสธ. 17-2 (2)
สมบูรณ์
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
ถ่า ยทอดไปสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี มี การจั ด ท าโครงการและจั ด สรร
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
งบประมาณรองรับ และกาหนดหน่วยงานผู้ รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยได้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนของ มสธ. ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการผลิตชุดวิชา
ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น สื่ อ หลั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีให้สามารถศึกษาด้วยตนเอง
เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานในกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ให้
ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ รองอธิ ก ารบดี ระดั บ ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา (เทียบเท่าคณบดี) และระดับผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / กอง /
ศูนย์ รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ทุกรอบ 6, 9
และ 12 เดือน
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ประเด็นการพิจารณา
3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิ ท ยาลั ย และเกิ ด ผล
กระทบที่ เป็ น ประโยชน์ และสร้ า ง
คุณค่าต่อสังคม

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มสธ. 17-3 (1)
ของมหาวิท ยาลั ยที่ส อดคล้ องกับจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลั ย พบว่า
รายงานผลการประเมิ น ความ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การ
คิดเห็นของบุคลากร มสธ. เกี่ยวกับ
ดาเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยว่าได้ดาเนินการสอดคล้องกับจุดเน้นและ
การดาเนินการตามตัวบ่งชี้ สมศ. ที่
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา”
17 ผลการพัฒ นาตามจุดเน้นและ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 3.86 จากคะแนนเต็ม
จุ ด เ ด่ น ที่ ส่ ง ผ ล ส ะ ท้ อ น เ ป็ น
5.00
เอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ประจ าปี
การศึกษา 2554
จากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ส อดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ มสธ. 17-4 (1)
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย พบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
เอกสารการสอนของ มสธ. ซึ่ ง
ที่วางไว้ และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม คือ เอกสาร
เผยแพร่ ณ ศูนย์บริการการศึกษา
การสอนประจาชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะกิจ มุม มสธ. ในห้อ งสมุด
ที่หลากหลายสาขาทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ทาให้
ประชาชน ทั่วประเทศ ห้องสมุด
เอกสารการสอนมี เ นื้ อ หาสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาของ
ประจาโรงเรียน และห้องสมุดใน
มหาวิทยาลัย และเป็นเอกสารอ้างอิงของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้นาไปใช้ใน
เรือนจา
การเรียนการสอน รวมทั้งประชาชนที่ส นใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
5. ผูเรียน / บุคลากร / สาขาวิชา /
เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดรับการยอมรับ
มหาวิ ท ยาลั ย มี เ อกลั ก ษณ7 ต าม จากมหาวิทยาลัยหลายๆ แห,ง ซึ่งไดนําไปใชในการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียน
จุ ด เ น น จุ ด เ ด, น ห รื อ ค ว า ม และจัดไวในหองสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อใชสําหรับการคนควาและอางอิง อาทิ
เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ กํ า หนด และ
- มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ไดรั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และ/หรือนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
- คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- คณะครุศาสตร7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หองสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
- หองสมุด วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

รายการหลักฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 18
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.1
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

-

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 - 5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ได้ 4 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการด าเนิ นงานตามวงจรคุ ณภาพ
มหาวิทยาลัยเลือกประเด็น “ด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร” เป็น มสธ. 18.1-1 (1)
(PDCA)
ประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสั งคม ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน ซึ่งการ
โครงการตรวจสุ ข ภาพ ประจ าปี
เลือกประเด็นดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
2554
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรเป็นนโยบายสาคัญที่มหาวิทยาลัยให้ดาเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยให้ บรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก องการเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก มีการจัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่าต่อเนื่อง โดยมีการ
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
1. มีการด าเนิ นงานตามวงจรคุ ณภาพ Plan (P) :
(PDCA) (ต่อ)
มีการวางแผนการจัดโครงการ ได้แก่
1. จัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี และเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ
2. สารวจจานวนบุคลากรที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจาปี และ
ส่งเอกสาร/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมบริการตรวจสุขภาพ
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วการจั ด กิ จ กรรมผ่ า นข่ า วรายวั น ระบบ Intranet
ระบบInternet และจั ด ท าหนั ง สื อ เ วี ย นแจ้ ง หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิ ทยาลั ยทุ กหน่ ว ยงาน รวมทั้งส่ งหนั งสื อ แจ้ง ข้าราชการบ านาญ
ทราบ
5. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ

รายการหลักฐาน

Do (D) :
มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการให้แพทย์และผู้ช่วย
พยาบาลดูแลตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากร และได้รับความร่วมมือกับ
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการตรวจสมรรถภาพทางกาย
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ
จานวน 1,810 ราย ณ อาคารสัมมนา โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ จานวน 1 ห้อง
และห้องประชุมกลุ่มย่อย จานวน 8 ห้อง
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. มีการด าเนิ นงานตามวงจรคุ ณภาพ Check (C) :
มสธ. 18.1-1 (2)
(PDCA) (ต่อ)
ภายหลังจากการตรวจสุขภาพ แพทย์/ผู้ช่วยพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจ
สรุปผลการตรวจสุขภาพ ประจาปี
สุขภาพให้ผู้เข้ารับบริการทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจ หากการตรวจบาง
2554
รายการต้องรอผล งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามผลการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการติดตาม
บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพให้ได้รับการรักษาต่อที่ถูกต้อง
Act (A) :
การตรวจสอบผลการจัดโครงการ/กิจกรรมดาเนินการโดยประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการจากแบบสอบถาม ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประเมิ น ผลโครงการ โดยได้ น าเสนอผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 และได้มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจั ด
กิจกรรมในปี 2555 เช่ น เปลี่ ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากอาคารสั มมนา เป็ น
อาคารพิ ท ยพั ฒ น์ และอาคารอเนกนิ ทั ศ น์ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในด้ า น
สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่
กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรจุโครงการตรวจสุขภาพ ประจาปี ไว้ในแผนปฏิบัติ มสธ. 18.1-2 (1)
ต่ากว่าร้อยละ 80
ราชการประจาปีของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รหัส พ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
1.2.2 ผลผลิตการจัดสวัสดิการทั่วไป กิจกรรมหลักที่ 1 จัดบริการสวัสดิการทั่วไป
ของกองการเจ้าหน้าที่
ภายใต้ตัวชี้วัด “จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ” โดยโครงการตรวจสุขภาพเป็น 1
ใน 5 กิจกรรม ที่ได้มีการกาหนดค่าเปูาหมายให้จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง จึงคิด
เป็นร้อยละ 100
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี มี ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ บุ ค ลากรใน
สถาบัน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการเฝูาระวัง
ดูแลตนเองให้แก่บุคลากร ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของบุคลากร ในกรณีที่
พบบุคลากรที่มีปัญหาขั้นรุนแรงจะได้รับการส่งต่อไปรักษาตั วในสถานพยาบาล
โดยเร็ว และในกรณีที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้นเลือดสูง จะมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมทุก 3 เดือน โดยมีทีมแพทย์
มาให้บริการให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากร และลดปัญหาการลาหยุดงานเพื่อไปรักษาตัว
2. บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
3. ทาให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
5. ลดภาระเรื่องการสารองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
การส่ งเสริ มสุ ขภาพของบุ คลากรมี ผ ลกระทบที่ เกิ ดประโยชน์ และสร้า ง
คุณค่าต่อสถาบัน
คุณค่าต่อสถาบัน ดังนี้
1. การให้ความสาคัญต่อสุขภาพของบุคลากร จะทาให้บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การดาเนินงานของ
องค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพราะบุ ค ลากรคื อ ผู้ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ต่ อ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์

รายการหลักฐาน
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
1. ลดปริ ม าณจ านวนงบประมาณเพื่ อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารค่ า
คุณค่าต่อสถาบัน (ต่อ)
รั ก ษาพยาบาลในภาพรวม เนื่ อ งจากบุ ค ลากรได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า ง
สม่าเสมอ อันเป็นการปูองกันก่อนที่จะเกิดการเจ็บปุวย ซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาที่สูงกว่า
5. ได้ รั บ การยกย่ องระดั บ ชาติ และ /
หรือนานาชาติ

รายการหลักฐาน

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
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ตัวบ%งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปAองกัน หรือแกปCญหาของสังคมในดานต%างๆ
ตัวบ%งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปAองกัน หรือแกปCญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป•าหมายตามแผนประจําป:ไม,ต่ํากว,ารอยละ 80
3. มีประโยชน7และสรางคุณค,าต,อคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน7และสรางคุณค,าต,อชุมชนหรือสังคม
5. ไดรับการยกย,องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ?การใหคะแนน
1

2

3

4

5

-

ปฏิบัติได 1 ขอ

ปฏิบัติได 2 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 4 - 5 ขอ
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ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
สาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นิติศาสตร์
2
นิเทศศาสตร์
3
มนุษยนิเวศศาสตร์
4
รัฐศาสตร์
5
วิทยาการจัดการ
6
ศิลปศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
8
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
พยาบาลศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นสี้ าขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีการดาเนินการร่วมกันและมีผลการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ได้ 4 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยเลือกประเด็น “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก” มสธ. 18.2-1 (1)
เป็นประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ซึ่ง
คาสัง่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเลือกประเด็นดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ 1 6 4 / 2 5 5 4 เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นาประเด็นชี้ นาดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
การจั ดกิจ กรรมเพื่อ ให้ บ ริการทางวิช าการแก่สั ง คม เนื่อ งในโอกาสครบรอบ
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี
การสถาปนามหาวิทยาลัมหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี โดยมีนโยบายให้สาขาวิชา
และหน่วยงานสนับสนุนที่มีความพร้อมจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ ทั้งที่
มสธ. จ.นนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการ
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
Plan (P) :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช าทุ ก สาขาวิ ช าเป็ น กรรมการ
ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์เป็นกรรมการ และผู้ อานวยการ
สานักวิช าการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่ าวมี
หน้าที่จัดเตรียมการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการสังคม เนื่อง
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2. มีการวางแผนการดาเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม มสธ. 18.2-1 (2)
ทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 33 ปี จานวน 2
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ครั้ง ได้แก่
ทางวิ ช าการเนื่ อ งในโอกาสวั น
1) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี
2) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
- ครั้ ง ที่ 1/2554 เมื่ อ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2554
Do (D) :
- ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อ วั น ที่ 23
มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด โดยมี โครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้
กุมภาพันธ์ 2554
จัดกิจกรรมทางวิชาการ จานวน 19 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 2,098,759
บาท
1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัด กิจกรรมทางวิชาการ
ภายใต้หัวข้อ (Theme) “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก”
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจาหน่าย
สินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
3. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
- ที่ มสธ. นนทบุรี กาหนดให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2554
- ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง กาหนดให้จัดกิจกรรมระหว่าง
วันที่ 1 – 7 กันยายน 2554
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม
- จั ด กิ จ กรรมด้ า นวิ ช าการ ได้ แ ก่ การอภิ ป ราย/บรรยาย/ประชุ ม /
สัมมนา ณ ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ ใช้พื้นที่ห้องกระจก ใต้อาคารวิทยทัศน์
- จาหน่ายสินค้า และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานจอดรถหน้า
อาคารบริหาร และบริเวณใต้อาคารวิชาการ 3
5. กาหนดเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถใช้งบประมาณได้ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพิธีทางศาสนา ค่าสาเนาเอกสาร
เป็นต้น

รายการหลักฐาน

Check (C) :
มสธ. 18.2-1 (3)
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดให้ห น่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน โดยมอบหมายให้ฝุายพัฒนาคณาจารย์
ทางวิ ช าการเนื่ อ งในโอกาสวั น
ส านั ก วิ ช าการ เป็ น ผู้ ติ ด ตามและสรุ ป ผลรายงานในภาพรวมต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี
คณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ
ครั้ ง ที่ 3/2554 เมื่ อ วั น ที่ 30
33 ปี
มิถุนายน 2554
Act (A) :
ฝุายพัฒนาคณาจารย์ สานักวิชาการ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 33 ปี รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ
ปั ญ หาและอุ ป สรรค เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ เพื่ อ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานในปีต่อไป
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่า
มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการ ครบทุกกิจกรรม จานวน 19 มสธ. 18.2-2 (1)
กว่าร้อยละ 80
โครงการตามเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณ จานวน
สรุปกิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
1,871,935 บาท จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 2,098,759
โอกาสวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
บาท
ค ร บ 33 ปี ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ
“การศึ ก ษาทางไกลพั ฒ นาไทยสู่
สังคมโลก”
3. มีประโยชน์ และสร้ างคุ ณค่ าต่อคนใน
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชในฐานะที่ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ชุมชน
ตระหนักต่อความสาคัญของการทาหน้าที่ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
จึงกาหนดให้มีกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ทาให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน เป็นการพัฒนาคนและชุมชนให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชุมชน โดยโครงการทั้ง
19 โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่
สังคมโลก” ได้ ให้ ความรู้ทั้งด้านวิช าการและวิช าชีพแก่นักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว่ าเป็ น หน้ า ที่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการดาเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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ประเด็นการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ “การศึกษาทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก”
คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ
- โครงการสัมมนาการวิจัยทางการศึกษากับการศึกษาทางไกลพัฒนา
ไทยสู่สังคม
- โครงการตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย
- โครงการการสื่อสารทางไกลพัฒนาไทยสู่สังคมโลก
- โครงการนิทรรศการการเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลสู่
สังคมโลก
2. มีการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ
- โครงการสัมมนาการวิจัยทางการศึกษากับการศึกษาทางไกลพัฒนา
ไทยสู่สังคม
- โครงการตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย
3. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ

รายการหลักฐาน

-
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สมศ.
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ%งชี้ สมศ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.42
ดี
1.96
ตองปรับปรุง
3.89
ดี
2.44
3.49
5.00

ตองปรับปรุง
พอใช
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.12

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.04
4.26
4.42

ดี
ดี
ดี

4.47

ดี

4.00
4.36
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.30

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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4.2 ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสาขาวิชา
1) สาขาวิชานิติศาสตร?
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.48
ดี
1.37
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ไม,ประเมิน
0.18
2.50
5.00

ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
พอใช
ดีมาก

4.76

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
3.70

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม,ประเมิน

3.58
3.44

ดี
พอใช

4.39

ดี

4.00
4.44
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.01

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.38
ดี
1.85
ต้องปรับปรุง
ไม่ประเมิน
2.01
5.00
5.00

ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก

3.12

พอใช้

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.04

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

3.87
4.32

ดี
ดี

4.50

ดี

4.00
4.33
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.26

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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3) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.40
ดี
0.00
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ไม่ประเมิน
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.38

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

4.01
5.00

ดี
ดีมาก

4.48

ดี

4.00
4.36
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.49

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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4) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.41
ดี
1.08
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ไม่ประเมิน
2.86
4.29
5.00

พอใช้
ดี
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.18

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

3.72
4.17

ดี
ดี

4.17

ดี

4.00
4.34
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.30

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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5) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.41
ดี
0.92
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ไม,ประเมิน
2.18
2.83
5.00

ตองปรับปรุง
พอใช
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
3.93

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม,ประเมิน

4.48
4.31

ดี
ดี

4.47

ดี

4.00
4.33
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.23

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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6) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.45
ดี
4.19
ดี
ไม่ประเมิน
5.00
3.23
5.00

ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.65

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ไม่ประเมิน

3.90
4.74

ดี
ดีมาก

4.37

ดี

4.00
4.42
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.61

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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7) สาขาวิชาศึกษาศาสตร?
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.51
ดีมาก
1.06
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
3.89
ดี
3.30
3.07
5.00

พอใช
พอใช
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.08

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม,ประเมิน

3.63
5.00

ดี
ดีมาก

4.50

ดี

4.00
4.53
5.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
4.31

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร?
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.32
ดี
0.71
ตองปรับปรุง
เร,งด,วน
ไม,ประเมิน
2.62
5.00
5.00

พอใช
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.18

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม,ประเมิน

4.05
4.34

ดี
ดี

4.35

ดี

4.00
4.29
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.33

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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9) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.41
ดี
2.34
ต้องปรับปรุง
ไม่ประเมิน
3.37
1.92
4.33

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.04

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

4.28
4.71

ดี
ดีมาก

4.28

ดี

4.00
4.30
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.29

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.44
ดี
4.35
ดี
ไม่ประเมิน
1.59
4.55
5.00

ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.44

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

4.18
3.94

ดี
ดี

4.41

ดี

4.00
4.34
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.46

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.37
ดี
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
0.35

5.00

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
3.80

ดีมาก
ดีมาก
ดี

0.70

ไม่ประเมิน
4.32
3.52

ดี
ดี

4.12

ดี

4.00
4.08
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.09

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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12) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบ่งชี้ (1)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบ่งชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน
4.38
ดี
5.00
ดีมาก
ไม่ประเมิน
0.51
5.00
5.00

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.43

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ประเมิน

4.09
4.68

ดี
ดีมาก

4.57

ดีมาก

4.00
4.27
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.50

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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4.3 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป:
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค?
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่ไดรับการตีพิมพ7หรือเผยแพร,
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค7ที่นําไปใชประโยชน7
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก%สังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณ7จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองค7กรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส,งเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 10 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย7
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

คะแนนประเมิน
ศป. ศษ. ศศ.

นต.

นศ.

มศ.

รศ.

วจ.

พศ.

วส.

วท.

กส.

มสธ.

4.48
1.37
-

4.38
1.85
-

4.40
0.00
-

4.41
1.08
-

มสธ. ไดรับการยกเวนไม,ตองประเมิน
4.41 4.45 4.51 4.32 4.41
0.92 4.19 1.06 0.71 2.34
3.89
-

4.44
4.35
-

4.37
-

4.38
5.00
-

4.42
1.96
3.89

0.18
2.50
5.00

2.01
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

2.86
4.29
5.00

2.18
2.83
5.00

5.00
3.23
5.00

3.30
3.07
5.00

2.62
5.00
5.00

3.37
1.92
4.33

1.59
4.55
5.00

0.35
0.70
5.00

0.51
5.00
5.00

2.44
3.46
5.00

4.76

3.12

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
3.70

5.00
5.00
4.04

5.00
5.00
4.38

5.00
5.00
4.18

5.00
5.00
3.93

5.00
5.00
4.65

5.00
5.00
4.08

5.00
5.00
4.18

5.00
5.00
4.04

5.00
5.00
4.44

5.00
5.00
3.80

5.00
5.00
4.43

5.00
5.00
4.12

3.58
3.44

3.87
4.32

4.01
5.00

ไม,ประเมินระดับสาขาวิชา (เทียบเท,าคณะ)
3.72 4.48 3.90 3.63 4.05 4.28
4.17 4.31 4.74 5.00 4.34 4.71

4.18
3.94

4.32
3.52

4.09
4.68

4.04
4.26
4.43

4.39

4.50

4.48

4.17

4.41

4.12

4.57

4.47

4.47

4.37

4.50

4.35

4.28
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4.3 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา (ตอ)
ตัวบ%งชี้
กลุ%มตัวบ%งชี้อัตลักษณ?
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ7สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ7
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ7
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด,นที่ส,งผลสะทอนเปนเอกลักษณ7ของสถาบัน
กลุ%มตัวบ%งชี้มาตรการส%งเสริม
18. ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในดานต,างๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป•องกัน หรือแกป-ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 17 ตัวบงชี้ (2)

นต.

นศ.

มศ.

รศ.

วจ.

คะแนนประเมิน
ศป. ศษ. ศศ.

4.00
4.44
5.00

4.00
4.33
5.00

4.00
4.36
5.00

4.00
4.34
5.00

4.00
4.33
5.00

4.00
4.42
5.00

4.00
4.53
5.00

4.00
4.29
5.00

4.00
4.30
5.00

4.00
4.34
5.00

4.00
4.08
5.00

4.00
4.27
5.00

4.00
4.36
5.00

5.00
5.00
4.01

5.00
5.00
4.26

5.00
5.00
4.49

5.00
5.00
4.30

5.00
5.00
4.23

5.00
5.00
4.61

5.00
5.00
4.31

5.00
5.00
4.33

5.00
5.00
4.29

5.00
5.00
4.46

5.00
5.00
4.09

5.00
5.00
4.50

5.00
5.00
4.30

พศ.

วส.

วท.

กส.

มสธ.

หมายเหตุ - (1) และ (2) ตองไดค,าเฉลี่ย ≥ 3.51
- นต. = สาขาวิชานิติศาสตร7
- นศ. = สาขาวิชานิเทศศาสตร7
- มศ. = สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร7
- รศ. = สาขาวิชารัฐศาสตร7
- วจ. = สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- ศป. = สาขาวิชาศิลปศาสตร7
- ศษ. = สาขาวิชาศึกษาศาสตร7
- ศศ. = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร7
- พศ. = สาขาวิชาพยาบาลศาสตร7
- วส. = สาขาวิชาวิทยาศาสตร7สุขภาพ
- วท. = สาขาวิชาวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
- กส. = สาขาวิชาเกษตรศาสตร7และสหกรณ7
- มสธ. = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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