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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อการประเมินตนเองระดบัมหาวทิยาลยัตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั ภายใตก้รอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ . 
รวม 9 องคป์ระกอบ (39 ตวับ่งช้ี)ไดแ้ก่ 

1) องคป์ระกอบท่ี 1 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 
2) องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
3) องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
4) องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
5) องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
6) องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
7) องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
8) องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
9) องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
นอกจากน้ี ยงัเพิ่มเติม ตวับ่งช้ีของ สมศ . รวมทั้งตวับ่งช้ีเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

อีก 8 ตวั  รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี จึงประกอบดว้ยตวับ่งช้ีรวมทั้งส้ิน 47 ตวับ่งช้ี  โดยไดน้ าตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนดโดย สกอ. มาประเมินตามล าดบัก่อนแลว้ตามดว้ยตวับ่งช้ีท่ีเพิ่มเติมโดยมหาวทิยาลยั  

ผลการด าเนินงานท่ีน ามาประเมินตนเองในรายงานฉบบัน้ีเป็นผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2550 (1กรกฎาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551) และปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 
กนัยายน 2550) ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั 4 ดา้น คือ การจดัการเรียนการสอน การวจิยั 
การบริการทางวชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

มหาวทิยาลยัหวงัวา่ รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพ
ภายใน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดใ้นระดบัหน่ึง  
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ส่วนที ่ 1 
ลกัษณะส าคญัหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก่อตั้งข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการขยายและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนโดยใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด มี
ลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใชร้ะบบการสอนทางไกล พระบาทสมเ ดจ็พระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ตาม
พระนามเดิมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 เม่ือคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวงสุโขทยั
ธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใ้ชพ้ระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี  7 เป็นรูปพระแสงศรสาม
องค ์ น ามาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑซ่ึ์งเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงสุโขทยัเป็นตราประจ ามหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวนัท่ี 5 กนัยายนของทุกปีเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นวนัท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(วนัท่ี 5 กนัยายน พ .ศ. 2521) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศกัด์ิและสิทธิ
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทุกประการไดเ้ปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ .ศ. 2523 โดยมี
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3 สาขาแรก คือ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ  ต่อมาปี พ .ศ. 2525 ไดข้ยายเปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิ์เวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2547 
วนัท่ี 21 มกราคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบั ประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 123 ตอนท่ี 99 ง 
วนัท่ี 21 กนัยายน 2549) ปี พ .ศ. 2526 เปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ .ศ. 2527 เปิดรับนกัศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเร่ิมแรกรวมอยูก่บัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และจดัตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดบัสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัในปี พ .ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจดัตั้ง
และเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบนัทั้งส้ิน 12 สาขาวิชา  
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2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต 
มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อ
ส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิง พิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
ตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 
 วสัิยทัศน์ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเปิดทางไกลชั้นน าของโลก ท่ีใชร้ะบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและยึดหลกัการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
  
3. โครงสร้างการบริหารงาน  
 3.1 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 

 3.1.1 การแบ่งส่วนราชการ 
มหาวิทยาลยัแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

รับผิดชอบงานดา้นวิชาการ  มีส านกัต่างๆ 10 ส านกั คือ ส านกัทะเบียนและวดัผล ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา ส านกั
บริการการศึกษา ส านกัวิชาการ ส านกับรรณสารสนเทศ  ส านกัพิมพ ์ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ส านกัคอมพิวเตอร์ 
ส านกัวิทยพฒันา1 และส านกับณัฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบนัซ่ึงมีฐานเทียบเท่าส านกัอีก 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยั
และพฒันา โดยมีส านกังานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ดงัแผนภูมิ 

  
  

                                                 
1
 ยบุเลิกแลว้ตามมติสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 7/2550 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 
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3.2 องค์กรการบริหาร 
 3.2.1 สภามหาวทิยาลยั 

มีอ  านาจหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบังานดา้นนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
 (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ีโดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัแล ะนโยบาย
ของรัฐ 
  (2) จดัวางระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  (3) อนุมติัใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
 (4) พิจารณาการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส านกังานอธิการบดี สถาบนั ส านกัและสาขาวิชา
แลว้แต่กรณี 
  (5) อนุมติัการรับสถาบนัวิชาการชั้นสูงเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั 
  (6) พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารยป์ระจ า 
  (7) อนุมติัการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านกั 
รองผูอ้  านวยการสถาบนั รองผูอ้  านวยการส านกั รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์

 (8) จดัวางระเบียบเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 
 (9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 (10) หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 
 

 3.2.2 สภาวชิาการ 
มีอ  านาจหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 

 (1) พิจารณาก าหนดหลกัสูตร  การสอน และการวดัผลการศึกษา 
 (2) เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
 (3) เสนอการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกสถาบนั ส านกัและสาขาวิชา 
 (4) พิจารณาการรับสถาบนัวิชาการชั้นสูงเขา้สมทบในมหาวิทยาลยั 
 (5) เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
 (6) พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 

และผูช่้วยศาสตราจารย ์
 (7) จดัหาวิธีการอนัจะยงัการศึกษา การวิจยั แล ะการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยั
ใหเ้จริญยิ่งข้ึน 
 (8) พิจารณาใหค้วามเห็นแก่สภามหาวิทยาลยัในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการของมหาวิทยาลยั 
  (9) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภาวิชาการมอบหมาย 
 
 3.3 ผู้บริหาร 
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กรรมการสภามหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
นายกสภามหาวิทยาลยั ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลยั นายอมเรศ  ศิลาอ่อน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูแ้ทน 

(ดร.สุเมธ แยม้นุ่น) 
 อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ หรือผูแ้ทน 

(นางลดาวลัย ์บวัเอ่ียม) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ศาสตราจารย ์ดร.อุทุมพร  จามรมาน 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร 
 ศาสตราจารย ์ดร.ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ 
 ศาสตราจารย ์ดร.คณิต  ณ นคร 

ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ ์
 นายเรืองชยั  ทรัพยนิ์รันดร์ 
 นายโสภณ  สุภาพงษ ์
 นายสมหมาย  สุรกลุ 
ผูแ้ทนกรรมการสภาวิชาการ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์หอนพรัตน ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี 
      
ผู้บริหารมหาวทิยาลยั   
อธิการบดี รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาเครือข่ายและวิเทศสมัพนัธ์   รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา สนัน่พานิชกลุ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุจินต ์วิศวธีรานนท ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน อาจารยค์มสนั โพธ์ิคง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี 
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ รองศาสตราจารย ์ดร.ปัทมาพร เยน็บ ารุง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.จินดา ขลิบทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน นางสาววนิดา ลิวนานนทช์ยั 
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ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารยช์ านาญ  เชาวกีรติพงศ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ รองศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ ประเสริฐศรี 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์ หอนพรัตน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารยสุ์นีย ์ ศีลพิพฒัน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี  (รักษาการ) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารยฐ์ปนรรต พรหมอินทร์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สีสงัข ์

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  สุธีธร 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รองศาสตราจารยสุ์ณี  ภู่สีม่วง       

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.พลูสุข  หิงคานนท ์
   
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์  
ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์เกยรุานนท ์
ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและวดัผล รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย 
ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย ์ดร.สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร 
ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีการศึกษา           รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิศ  ภู่ศิริ 
ผูอ้  านวยการส านกับริการการศึกษา ศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี สงัขศ์รี 
ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน ์
ผูอ้  านวยการส านกับรรณสารสนเทศ รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พุทธาพิทกัษผ์ล 
ผูอ้  านวยการส านกัพิมพ ์  รองศาสตราจารยผ์กามาศ ผจญแกลว้ 
ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ 

นายบุญชยั วลีธรชีพสวสัด์ิ  (รักษาการ) 

ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาต่อเน่ือง รองศาสตราจารยธี์รารักษ ์โพธิสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต เวชกิจ 
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ผู้อ านวยการกอง  
ผูอ้  านวยการกองกลาง นายด ารงค ์ ใจสมคม 
ผูอ้  านวยการกองคลงั นางชูจิตร  วิสุทธ์ิศิริ 
ผูอ้  านวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ  จารุโรจนเ์นาวรัตน ์
ผูอ้  านวยการกองพสัดุ พจมาลย ์ เพ่ิมพลูโชคคณา 
ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี นายมนตรี  วิเชียรมณี 
ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

นางเกษณี สุจริตจนัทร์  (รักษาการในต าแหน่ง) 

 
4. บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2550 มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร                          

   หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

ขา้ราชการ 315 773 1,088 
พนกังานมหาวิทยาลยั 54 105 159 
ลกูจา้งประจ า 530 
ลกูจา้งชัว่คราว 415 

รวมทั้งส้ิน 2,192 

 ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
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 4.2  บุคลากรสายวชิาการ                                    

หน่วยงาน 
อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตาม 

ประเภท
บุคลากร 

ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ข้าราช

การ 

พนัก
งาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 

สาขาวชิา                

กลุ่ม : การศึกษา 46 38 8 8 4 33 1 0 10 36 

  ศึกษาศาสตร์ 46 38 8 8 4 33 1 0 10 36 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 173 145 21 21 37 115 0 0 114 59 

  ศิลปศาสตร์ 27 22 5 4 4 19 0 0 12 15 
  วิทยาการจดัการ 53 45 8 3 8 42 0 0 39 14 
  นิติศาสตร์ 32 26 6 8 8 16 0 0 26 6 
  เศรษฐศาสตร์ 19 18 1 1 3 15 0 0 11 8 
  รัฐศาสตร์ 15 11 4 3 2 10 0 0 10 5 
  นิเทศศาสตร์ 27 23 4 2 12 13 0 0 16 11 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ 15 11 4 4 1 10 0 0 13 2 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 11 4 4 1 10 0 0 13 2 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ 29 25 4 3 6 20 0 0 11 18 

  ส่งเสริมการเกษตรฯ 29 25 4 3 6 20 0 0 11 18 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 34 27 8 4 7 20 0 0 17 17 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 21 16 5 4 7 13 0 0 12 9 
  พยาบาลศาสตร์ 13 11 2 3 3 7 0 0 5 8 
กลุ่ม : บริการ 23 22 1 2 3 18 0 0 12 11 

  มนุษยนิเวศศาสตร์ 23 22 1 2 3 18 0 0 12 11 
รวมระดบัสาขาวชิา 320 268 52 45 58 216 1 0 177 143 

ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 31 29 2 - - - - - 25 6 
ส านกัทะเบียนและวดัผล 18 18 - - - - - - 5 13 

รวมระดบัส านัก 49 47 2 9 6 34 - - 30 19 

  ระดบัมหาวทิยาลยั 369 315 54 54 64 250 1 0 207 162 

 ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 
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5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2550 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณดงัน้ี                  

หน่วย : บาท

 เงนิรายได้

ประจ าปี
เงนิกองทุน

 เงนิหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ
เงนิคงคลัง รวมทั้งส้ิน

งบบุคลากร 443,797,800            82,315,100          334,600               -                       -                       526,447,500        

   - เงินเดือน 419,469,900            419,469,900        

   - คา่จา้งประจ า 23,706,700              29,229,300          52,936,000          

   - คา่จา้งชัว่คราว 621,200                   53,085,800          334,600               54,041,600          

งบด าเนินงาน 77,404,100              559,552,900        16,123,100          -                       22,231,100          675,311,200        

   - คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัดุ 49,075,900              497,498,400        16,107,600          22,231,100          584,913,000        

   - คา่สาธารณูปโภค 28,328,200              62,054,500          15,500                 90,398,200          

งบลงทุน 65,831,800              2,045,700            550,000               -                       142,044,900        210,472,400        

   - คา่ครุภณัฑ์ 29,901,200              2,045,700            28,078,800          60,025,700          

   - คา่ครุภณัฑ/์คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 85,186,200          85,186,200          

   - คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 35,930,600              550,000               28,779,900          65,260,500          

งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป) 81,350,700              50,177,400          49,819,800          179,706,900        -                       361,054,800        

   - คา่บ ารุงสมาชิกสมาคม 337,700                   337,700               

   - คา่ใชจ่้ายบุคลากร 39,143,100              39,143,100          

   - วิจยั 6,944,700                6,944,700            

   - บริการวิชาการแก่สงัคม 33,645,200              50,177,400          49,819,800          179,706,900        313,349,300        

   - อุดหนุนวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 1,280,000                1,280,000            

งบรายจ่ายอื่น 16,792,900          9,079,500            66,528,700          92,401,100          

งบกลาง 79,000,000          79,000,000          

รวม 668,384,400            789,884,000        75,907,000          179,706,900        230,804,700        1,944,687,000     

ท่ีมา : 29 ปี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 5 กนัยายน 2550 หน้า 67

งบประมาณเงนิรายได้
งบประมาณแผ่นดินหมวดรายจ่าย

 
 
6. หลกัสูตร 
 ในปีการศึกษา 2550 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 
จ านวน 74 หลกัสูตร จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี 

ระดบัการศึกษา จ านวน
หลกัสูตร 

1. ประกาศนียบตัร (ต ่ากวา่ปริญญาตรี) 
2. ปริญญาตรี 
3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
4. ปริญญาโท 
5. ปริญญาเอก 

- 
50 
5 
18 
1 

รวมทั้งส้ิน 74 
ท่ีมา:  ส านกัวิชาการ 
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7. นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2550 มีนกัศึกษาใหม่และลงทะเบียน ปีการศึกษา 2550 จ าแนกตามสาขาวชิา 
ดงัน้ี 
 

หน่วยงาน 
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

สาขาวชิา         

กลุ่ม : การศึกษา 2,804  619  7,019  6,212  

  ศึกษาศาสตร์ 2,804  619  7,019  6,212  

กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 32,730  14,029  122,990  114,767  

  ศิลปศาสตร์ 2,839  1,115  8,251  7,907  

  วิทยาการจดัการ 15,619  5,807  54,299  49,519  

  นิติศาสตร์ 8,038  4,286  32,658  31,002  

  เศรษฐศาสตร์ 684  235  2,242  1,985  

  รัฐศาสตร์ 4,416  2,143  20,513  19,735  

  นิเทศศาสตร์ 1,232  443  5,027  4,619  

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ 846  327  2,341  2,031  

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 846  327  2,341  2,031  

กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ 1,978  1,173  7,826  7,637  

  ส่งเสริมการเกษตรฯ 1,978  1,173  7,826  7,637  

กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 3,379  1,920  9,801  9,793  

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,030  1,784  7,939  8,284  

  พยาบาลศาสตร์ 349  136  1,862  1,509  

กลุ่ม : บริการ 1,454  602  5,239  5,127  

  มนุษยนิเวศศาสตร์ 1,454  602  5,239  5,127  

รวมระดบัมหาวทิยาลยั 43,289  18,670  155,216  145,567  

    ท่ีมา:  เอกสาร “แผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556) 
 

 

 

  

../�����Թ/��������ҧ�ԧ/������ҳ.xlsx#�ѡ�֡��!A1
../�����Թ/��������ҧ�ԧ/������ҳ.xlsx#�ѡ�֡��!A1
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โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 (ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2551) จ านวน  19,090  คน 
จ าแนกตามสาขาวชิา ดงัน้ี 

 
 หน่วย : คน 

ระดบัการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2550 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 2,280 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 1,397 
สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 7,016 
สาขาวชิานิติศาสตร์ 2,331 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 257 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 1,569 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 601 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 281 
สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1158 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1197 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 517 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 486 

รวมทั้งส้ิน 19,090 

ท่ีมา:  เอกสาร “แผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556) 

 
8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  โดยไดถื้อวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี มีคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวชิา ท าหนา้ท่ีก าหนดนโนบายการด าเนินงานประกนัคุณภาพและสร้าง
ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพภายในดว้ยการท าหนา้ท่ีประสานงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวชิาและ
มหาวทิยาลยั เม่ือส้ินปีการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจดัท ารายงานส าหรับรองรับการ
ประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  
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 ในปีการศึกษา 2550 มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกรอบของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด รวม 9 องคป์ระกอบ คือ 
   

องคป์ระกอบท่ี 1 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
  องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
  องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 
9. การติดตามผลการพฒันาและปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก  

มาตรฐาน / ประเด็น ผลการปรับปรุง / พฒันา 
มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 

 ควรมีการติดตามคุณภาพบณัฑิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
1. มหาวทิยาลยัมีการติดตามคุณภาพบณัฑิตเป็น

ประจ าทุกปี 
2. สถาบนัวจิยัและพฒันาร่วมกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ด าเนินการปรับขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามบณัฑิต/มหาบณัฑิตและสร้างขอ้
ค าถามเพิ่มเติม เพื่อใหค้รอบคลุมประเด็นการ
ท างานของบณัฑิตมากยิง่ข้ึน 

3. เพิ่มช่องทางการจดัเก็บขอ้มูล โดยวธีิสอบถาม
บณัฑิต / มหาบณัฑิตท่ีมาเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร และสอบถามโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์
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มาตรฐาน / ประเด็น ผลการปรับปรุง / พฒันา 
 ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั / 

วทิยานิพนธ์ 
 

1. จดัใหมี้การเผยแพร่ผลงานวจิยัวทิยานิพนธ์ 2 
ลกัษณะคือ 
1) เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติ  
   (Grad Research) 
2) จดัเวทีเผยแพร่ผลงานวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
   ช่วงวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 

2. มีการจดัท าวารสารบณัฑิตศึกษา มสธ. รวมถึง
ในระดบัสาขาวชิา โดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
เผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ 

3. มหาวทิยาลยัไดป้รับระเบียบใหน้กัศึกษามี
โอกาสเขา้ร่วมเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 
1) มหาวทิยาลยัไดป้รับระเบียบใหน้กัศึกษามี

โอกาสเขา้ร่วมเผยแพร่ผลงานมากข้ึน มีการ
เพิ่มจ านวนรางวลัและเงินรางวลัวทิยานิพนธ์ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์
ทั้งหมดผา่นฐานขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตของ 
สกอ. และส านกับรรณสารสนเทศ 

2) ปัจจุบนัก าหนดใหน้กัศึกษาจะตอ้งมีการ
เขียนบทความการวจิยั และใหมี้การเผยแพร่
ผลงานเป็นเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา  
 

มาตรฐานดา้นการวจิยั 
 ควรมีการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ และ

การจดัตั้งกลุ่มวจิยั / หน่วยวจิยัเฉพาะ
ทาง 

 

 
1. มีการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 

โดยก าหนดระดบักลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนกัวจิยั
ใหม่ และกลุ่มนกัวจิยัท่ีมีประสบการณ์การวจิยั
แลว้ 

2. มีการจดัตั้งศูนยว์จิยัเฉพาะทาง เพื่อเป็นองคก์รท่ี
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกและเป็นการ
รวมกลุ่มบุคลากร ผูส้นใจการวจิยัในทิศทาง
เดียวกนั ณ ปัจจุบนัมีจ านวน 7 ศูนย ์

 
 ควรจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั 
 

1. มีการจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั แหล่งทุนอุดหนุน
การวจิยั (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี,
งบประมาณแผน่ดิน, การศึกษาทางไกล) และ
จดัท าฐานขอ้มูลเผยแพร่ผลงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 
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มาตรฐาน / ประเด็น ผลการปรับปรุง / พฒันา 

 ควรจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั 
 

2. มีการจดัท าท าเนียบนกัวจิยั เพื่อเป็นขอ้มูล
ศกัยภาพของบุคลากรดา้นงานวจิยัเผยแพร่ผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา 

3. มีการจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั แหล่งทุนอุดหนุน
การวจิยั (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี,
งบประมาณแผน่ดิน, การศึกษาทางไกล) และ
จดัท าฐานขอ้มูลเผยแพร่ผลงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 

4. มีการจดัท าท าเนียบนกัวจิยั เพื่อเป็นขอ้มูล
ศกัยภาพของบุคลากรดา้นงานวจิยัเผยแพร่ผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม 
 ควรจดัท าแผนปฏิบติัการเป็นปฏิทิน

ส าหรับหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวชิาการ
แก่สังคมและชุมชน 

 
1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการการใหบ้ริการวชิาการ

แก่สังคมและชุมชนทั้งในระดบัส านกั สถาบนั 
และสาขาวชิา 

2. สาขาวชิามีการจดัท าฐานขอ้มูลการเชิญบุคลากร
ไปเป็นวทิยากร กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
กรรมการวทิยานิพนธ์ และกรรมการวชิาการ
อ่ืนๆ  

3. มีการสนบัสนุนผา่นโครงการบริการวชิาการแก่
สังคม  

ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ควรส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนและ
หน่วยงานพนัธมิตร/เครือข่าย มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ผา่น
ศูนยว์ทิยพฒันา ทั้ง 10 ศูนย ์อาทิ 

-  กิจกรรมตามประเพณี เช่น ทอดกฐิน,  
 ลอยกระทง, สงกรานต,์ ทอดผา้ป่า,  
 แห่เทียนพรรษา, การเทศน์มหาชาติ 
- กิจกรรมผา่นส่ือ อาทิ รายการวทิยุ,  
 รายการโทรทศัน์ และเอกสารส่ิงพิมพ ์
- การจดัท าสารสนเทศออนไลน์โครงการ

นนทบุรีศึกษา 
- โครงการจดัตั้งศูนยสุ์โขทยัศึกษา 
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มาตรฐาน / ประเด็น ผลการปรับปรุง / พฒันา 
ดา้นการบริหารและการจดัการ 

 ควรศึกษาวจิยัค่าใชจ่้ายต่อหวัส าหรับ
มหาวทิยาลยัเปิด 

 

 
1. มีการวา่จา้งหน่วยงานภายนอกใหศึ้กษา

ค่าใชจ่้ายต่อหลกัสูตร ต่อสาขาวชิา 
2. มีการตั้งคณะท างานศึกษาวจิยัค่าใชจ่้ายต่อหวั 

ของนกัศึกษา 
 

 ควรแสวงหารายไดเ้ชิงรุก 
 

1. มีการท าความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อ
จดั ฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม 

2. มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจดัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนตามความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะ
กลุ่ม เช่น  
- โครงการความร่วมมือฯกบั บ.ฮิตาชิ  
- โครงการความร่วมมือฯกบั บ.จงสถิต 
- โครงการความร่วมมือฯกบั บ.บ๊ิกซี 
- โครงการความร่วมมือฯกบั โรงแรมเพนนินซูล่า 
- โครงการความร่วมมือฯกบั กองทพัอากาศ 
- โครงการความร่วมมือฯกบั กรมบญัชีกลาง  
   ฯลฯ  

มาตรฐานดา้นระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

 ควรสร้างขอ้ตกลงกบัหน่วยงาน
ภายใน ส าหรับการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อใชใ้นดา้นการประกนัคุณภาพ 

 

มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดกรอบความรับผดิชอบให้
หน่วยงานต่างๆ มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการประกนัคุณภาพตามภารกิจ
หลกัของแต่ละหน่วยงาน เช่น กองการเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบขอ้มูลดา้นบุคลากร สถาบนัวจิยัและ
พฒันารับผดิชอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั  
เป็นตน้  
 

 ควรมีระบบกลไกท่ีท าใหบุ้คลากรเขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของสาขาวชิา/
หน่วยงานใหม้ากข้ึน 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ระดบัมหาวทิยาลยั สาขาวชิาและหน่วยงาน
สนบัสนุน 

2. มีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเขา้มาร่วมเป็น
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวทิยาลยั 

3. มีการปรับแกไ้ขระเบียบมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 2550  
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ส่วนที ่2  
ผลการประเมนิตนเอง 

 
 การประเมินตนเองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2550  เพื่อใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูล
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบ เวลาตามปีการศึกษา 2550 (1 กรกฎาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551)  
และขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการ ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ  2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กนัยายน 2550) 
โดยอิงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหลกั 
 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนในระบบทางไกลของ
มหาวทิยาลยั จึง ไดข้อยกเวน้การประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมินเฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ล
ประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวชิา อยา่งไรก็ตามเพื่อใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง
ของมหาวทิยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ีจึงไดเ้พิ่มเติมตวับ่งช้ีคุณภาพผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2550 มีดงัน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1   มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดําเนินงาน

และมีการกาํหนดตัวบ่งช้ีเพือ่วดัความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน มหาวทิยาลยัมีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวทิยาลยัเผยแพร่ใหป้ระชาคมและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบโดยทัว่กนั 

2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน
และแผนปฏิบติัการประจ าปีใหส้อดคลอ้งกนัและ
กนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั 
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 

มหาวทิยาลยัมีจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2548 – 2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของ
มหาวทิยาลยัมาใชแ้ทนแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
และมีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี 2550  

3.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อวดั
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

มหาวทิยาลยัมีการก าหนดตวับ่งช้ีของการ
ด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี
เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มหาวทิยาลยัก าหนดใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการ
ตามภารกิจ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัราชการรายไตรมาส 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนั 

มหาวทิยาลยัไดม้อบหมายใหก้องแผนงานติดตาม
การด าเนินงานตามตวัช้ีวดัและเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการต่อ 
ก.พ.ร. ตามรอบรายงาน 6, 9 และ 12 เดือน 

6.  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ 
แผนการด าเนินงาน เป้าประสงคเ์ป้าหมายกบั
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
อยา่งสม ่าเสมอ 

มหาวทิยาลยัไดม้อบหมายใหก้องแผนงานวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการ
ด าเนินงาน เป้าประสงคเ์ป้าหมายกบัยทุธศาสตร์
และแผนพฒันาของชาติ ซ่ึงท าใหมี้การปรับปรุง
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2550 
– 2551)  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

มหาวทิยาลยัโดยฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน
ไดมี้การจดัประชุมเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีทุกปี ในการประชุมดงักล่าวไดน้ าผลการ
ประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์
และแผนการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

   
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีหลกัของการปฏิบัติงานทีก่าํหนด 
 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย  x100 
                        จ านวนตวับ่งช้ีในแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 - 74 

15  
X100 = ร้อยละ 50.00 30 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 - 74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 - 100 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
X 0 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 50.00 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่1 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1.  มหาวทิยาลยัมีการก าหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ 

ตลอดจนมีการพฒันากลยทุธ์และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีท่ีมีความสอดคลอ้งและตรงกบั
ภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั 

2. มีการจดัประชุมเพื่อน าผลการประเมินและผลการ
วเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

1. ควรมีระบบติดตามการด าเนินงานของแต่ละงาน/ 
โครงการ วา่เป็นไปตามแผนหรือไม่อยา่งไร เพื่อ
หาแนวทาง เร่งรัด ปรับปรุง 

2.  ควรมีการพิจารณาทบทวนการก าหนดตวับ่งช้ี
หลกั รวมทั้งเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีให้
เหมาะสมและสามารถสะทอ้นความส าเร็จของ
การด าเนินงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1  มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร สาขาวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัจะมีการศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการเปิดหลกัสูตรผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น การวจิยัสถาบนั การท า Focus group 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้น าเสนอ
รายงานความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสูตรต่อ
สภาวชิาการ โดยสภาวชิาการจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตามระเบียบ
มหาวทิยาลยั  และผา่นการพิจารณากลัน่กรองโดย
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาประจ าสาขาวชิา สภาวชิาการ และสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อใหค้วามเห็นชอบตามล าดบั  
จากนั้น ส านกัวชิาการจะเสนอหลกัสูตรให ้สกอ. 
รับทราบ และส่งต่อ ก.พ. เพื่อรับรองคุณวฒิุ 

2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุก
หลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 

มีการก าหนดเป้าหมายผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี  

3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตร
ใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ือง 

มีคณะกรรมการผลิตชุดวชิาและบริหารชุดวชิาจดั
ประชุมพิจารณาก าหนดช่ือหน่วยงานการสอน 
แผนการสอน แผนหน่วย / แผนตอน / ส่ือการสอน
ทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริม รวมทั้งก าหนดผูรั้บผดิชอบ
การผลิตเน้ือหาวชิาแต่ละหน่วยงานการสอน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีการวเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการทุกหลกัสูตร

ประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลกัสูตรท่ี
ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละของ
บทความจากวทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ร้อย
ละของบณัฑิตท่ีท างานตรงสาขา 

มีสาขาวชิา สถาบนัวจิยัและพฒันา และ
คณะกรรมการผลิตชุดวชิาและบริหารชุดวชิา
ติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการ วเิคราะห์ขอ้มูล หรือ
ศึกษาวจิยัการด าเนินงานในรายวชิาต่างๆ ของ
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์  

5. มีการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการ
หลกัสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลกัสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตร 

     ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงหลกัสูตรเล็กนอ้ย 
สาขาวชิาด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีการ
จดัตั้งคณะท างานปรับปรุงหลกัสูตรหรือประชุม
อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร และเสนอ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
     ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงใหญ่ ด าเนินการคือ 
-  สาขาวชิามีการเสนอสภาวชิาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั  

- คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรด าเนินการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

- สาขาวชิาและส านกัวชิาการเสนอหลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ า สาขาวชิา คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาประจ าสาขาวชิา สภาวชิาการ และสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อใหค้วามเห็นชอบตามล าดบั 

6.  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑม์าตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร 

หลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนบั
สะสมตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีจ านวน 10 
หลกัสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
7.  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวจิยั 

(ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก  และ ปริญญาเอก) ท่ี
เปิดสอนมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 

- 

  
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบ 6 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารย์

ผูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั
การศึกษาทุกหลกัสูตร 

มีการประชุมช้ีแจงในท่ีประชุมต่างๆ เช่น ท่ีประชุม
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร คณะท างานวชิาเอก 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารชุดวชิา รวมทั้ง 
มีการแจกเอกสารหลกัสูตรการศึกษาประจ า
สาขาวชิาใหแ้ก่คณาจารยทุ์กคนทุกปีการศึกษา 
เพื่อใหค้ณาจารยมี์ความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนั 
และใชป้ระโยชน์เป็นคู่มือในการจดัท า
วตัถุประสงคแ์ละแผนการสอนแต่ละชุดวชิา 
รวมทั้งมีระบบใหอ้าจารยใ์หม่เป็น “วทิยากร
สังเกตการณ์” เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนในชุดวชิาท่ีมีการ
ฝึกปฏิบติัฯ  

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก
หลกัสูตร 

มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุด
วชิาต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีการวเิคราะห์ การ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบติัจริง และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน เช่น มีการจดัท า
แบบประเมินก่อนและหลงัเรียนในชุดวชิาท่ีเป็น
ภาคทฤษฎี ส่วนชุดวชิาท่ีเป็นปฏิบติั เช่น การฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะ การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จะ
มีการติดตามและประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตาม
รายกิจกรรม ท าใหผู้เ้รียนสามารถปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอนัเป็นหวัใจ
ของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
3.  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใน

การสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
มีการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อวทิยโุทรทศัน์, 
ดาวเทียม, VCDประกอบชุดวชิา,  e-learning,  
VDO on  Demand และ Web Casting  โดยมี
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาฯ ประชุมร่วมกนั
เพื่อจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองในระบบการเรียนการสอนทางไกล 

4.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่และ
หลากหลายท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

มีความยดืหยุน่และหลากหลายท่ีจะสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร
ท่ีเปิดกวา้งใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาเอก
หรือโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการได ้
หรือสามารถเลือกเรียนชุดวชิาขา้มกลุ่มไดต้าม
ความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิง
พฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัมีการประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
จากกิจกรรมท่ีสาขาวชิาจดัใหก้บันกัศึกษาในการ
อบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพ การจดัฝึกปกิบติั
เสริมทกัษะและการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิา 
รวมทั้งการประเมินผลจากการแสดงออกของ
นกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยั เช่น การ
ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม และ
เพื่อใหเ้กิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
เท่ียงตรง ก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะมีการจดั
กิจกรรมและจดักลุ่มนกัศึกษาท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
สภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศกัยภาพ และ
การพฒันาของนกัศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนใน

เร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

มีการประเมินการสอนเสริมอาจารยส์อนเสริมของ
ทุกชุดวชิาท่ีมีการสอนเสริม และน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้รียนแจง้ใหส้าขาวชิาทราบ 
เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม 

7.  มีระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร 

มีการน าผลการประเมินชุดวชิา การประเมิน
กิจกรรมอบรมเขม้  และกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะ มาใชใ้นการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอน 
ทั้งในรุปแบบของการปรับเน้ือหาและกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

  
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  มีโครงการหรือกจิกรรมทีส่นับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล  
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 

หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้
ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรทุก
หลกัสูตร โดยสาขาวชิาจะเสนอสภาวชิาการ เพื่อ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อท า
หนา้ท่ีพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัได้
จริง โดยผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วน
ร่วมทุกหลกัสูตร 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริงโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วมบาง
หลกัสูตร โดยการเชิญผูท้รงคุณวฒิุหรือผูรู้้ในชุมชน
มาเป็นกรรมการในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอน การผลิตชุดวชิา การเชิญผูท้รงคุณวฒิุ
หรือผูรู้้ในชุมชนมาเป็นวทิยากรบรรยาย / ฝึกปฏิบติั
ในหลกัสูตรต่างๆ ในการอบรมเขม้ ฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะ และการขอความร่วมมือในการฝึกงานและ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เช่น การอบรมเขม้
ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพในหลกัสูตรต่างๆ ของ
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
3.  มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ี

ก าหนดและไม่ก าหนดในหลกัสูตรโดยความ
ร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 

มีการจดัโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีก าหนด
และไม่ก าหนดในหลกัสูตรโดยความร่วมมือกบั
องคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก เช่น  

1) หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต แขนง
วชิาบริหารรัฐกิจ วชิาเอกการบริการการปก
ครอบทอ้งท่ี ส าหรับก านนั ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึง
เปิดสอนในปีการศึกษา 2551 โดยร่วมมือกบั
กระทรวงมหาดไทย 

2) การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีในบางหลกัสูตร 

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยั
ทุกหลกัสูตร 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวฒิุ
หรือชุมชนภายนอกสถาบนั โดยการสอบถาม
นกัศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุนจากบุคคลองคก์รและชุมชนภายนอก 
และประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วน
ร่วมของบุคคล องคก์าร และชุมชนภายนอกใน
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลกัสูตร 

มีการน าผลการประเมินแจง้ใหส้าขาวชิาทราบ เพื่อไป
ปรับปรุง / พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

  
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน ครบทุกขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

มหาวทิยาลยัไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีน้ี เพราะจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ มสธ .  เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของ 
มสธ. มีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การสอนทางไกล” ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อต่าง ๆ มีส่ือส่ิงพิมพ์
ท่ีเป็นเอกสารการสอนเป็นส่ือหลกั และส่ืออ่ืน ๆ อาทิ วทิยกุระจายเสียง โท รทศัน์ วซีีดี สอ นเสริมผา่น
ดาวเทียมเป็นส่ือเสริม ท่ีส าคญัในการผลิตส่ือการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนท่ีใชเ้ป็นส่ือหลกัจะ
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูเ้ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนผา่นส่ือ  ซ่ึงมีขอ้ดี
ในแง่ท่ีวา่ นกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บมาตรฐานการสอนท่ีไม่แตกต่างกนั และเน่ืองจาก มสธ . เป็นมหาวทิยาลยั
เปิด ไม่จ  ากดัรับนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าจึงสูงกวา่มหาวทิยาลยัปิดทัว่ไป  ประมาณ 2.4 
เท่า  แต่ สกอ . ก าหนดเกณฑก์ารประเมินไวเ้หมือนกนัทั้งมหาวทิยาลยัปิดและเปิด ดงันั้น  ตวับ่งช้ีน้ีจึงไม่
สอดคลอ้งอยา่งยิง่กบับริบทของ มสธ. 
 

อน่ึง  ตวับ่งช้ีน้ีเป็นตวับ่งช้ี และเกณฑเ์ดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ของ สมศ. และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สมศ . คร้ังท่ี 8 / 2551  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติให ้มสธ . ไม่ตอ้งรับการประเมินตวับ่งช้ี
ดงักล่าว 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าต่ออาจารย์
ประจํา  
 
- วธีิการค านวณ 
 

     จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 

- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 
หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2550 

วฒิุการศึกษา 
จ านวน  
(คน) 

จ านวนอาจารยป์ระจ า* ร้อยละต่ออาจารยป์ระจ า 

ปริญญาตรี 0 
320 

0 
ปริญญาโท 177 53.31 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 143 44.69 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง 
ร้อยละ 1-19 หรือ                
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง
ร้อยละ 20-29 แต่  
วฒิุปริญญาตรี มากกวา่ 
ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยู่
ระหวา่ง ร้อยละ 20-29 
และ 

2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ 

หรือเท่ากบัร้อยละ 30 
และ 

2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่
ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ 
หรือเท่ากบัร้อยละ 30 
และ 

2.  วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 2 คะแนน 
 3 

ผลการด าเนินงาน  ระดบั 3 คะแนน 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ 

 
- วธีิการค านวณ 
 

     จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 
          หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2550 

ต าแหน่ง 
จ านวน  
(คน) 

จ านวน 
อาจารย์
ประจ า* 

(คน) 

ร้อยละ 
ต่ออาจารย์
ประจ า* 

ร้อยละ  
ผศ. รศ. และ ศ. 
ต่ออาจารย์
ประจ า* 

ร้อยละ  
รศ. ข้ึนไป 
ต่ออาจารย์
ประจ า* 

อาจารย ์(อ.) 45 

320 

ร้อยละ 14.06 ผศ.+รศ.+ศ. = 275คน รศ.+ศ. = 217 คน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ผศ.) 58 ร้อยละ 18.13 (ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจ า*) 
= ร้อยละ 85.94 

  (รศ. + ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจ า*) 
= ร้อยละ 67.81 รองศาสตราจารย ์(รศ.) 216 ร้อยละ 67.50 

ศาสตราจารย ์(ศ.) 1 ร้อยละ 0.31 
* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกนัอยู่
ระหวา่ง ร้อยละ 1 - 39 หรือ  
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั 
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 40-59 แต่ 
ผูด้  ารงต าแหน่ง  
ระดบั รศ. ข้ึนไปนอ้ยกวา่  
ร้อยละ 10 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกนั อยู่
ระหวา่ง ร้อยละ 40 - 59 
และ  

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. 
ข้ึนไปเท่ากบัหรือ
มากกวา่ ร้อยละ 10  

หรือ  
1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกนั
มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. 
ข้ึนไปนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกนั
มากกวา่ หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. 
ข้ึนไปเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 2 คะแนน 
 3 

ผลการด าเนินงาน ระดบั 3 คะแนน 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์ 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไ์ว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการก าหนดจรรยาบรณของ
คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ตามประกาศลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจดัท าคู่มือจรรยาบรรณของ
คณาจารยเ์วยีนแจง้ใหส้าขาวชิาทราบและถือปฏิบติั 
โดยใหส้าขาวชิาก ากบัดูแลใหค้ณาจารยใ์นสังกดั
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าว และมหาวทิยาลยั
ไดมี้ค าสั่งมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 
1690/2550 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
คณาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยั โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการเป็นประธานคณะกรรมการ 

2. มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ โดยเวยีนแจง้มาตรฐาน
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 8 
พฤษภาคม พ.ศ.2550 ใหห้น่วยงานต่างๆ ทราบ 
และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรฐานจรรยาบรรณ 

3. มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณของคณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช  ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดม้อบหมายให้
ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา และ
ผูอ้  านวยการส านกัในฐานะท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา ท า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
 คณาจารยใ์หเ้ป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ลงวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2549  และคณะกรรมการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยั 
ไดมี้การประชุมพิจารณาร่างประกาศ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง จรรยาบรรณ
ของคณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึง
ร่างประกาศน้ีปรับปรุงจรรยาบรรณของคณาจารย์
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน พร้อมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การพิจารณาของคณะกรรมการเม่ือมีการกล่าวหา 
ร้องเรียนคณาจารยท่ี์ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และ
ประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยท่ี์ผา่นมา 

4.  มีระบบในการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีระบบในการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ โดยมีการวา่กล่าวตกัเตือน เช่น 
มีการตกัเตือนผูท่ี้ผลิตชุดวชิาไม่เสร็จทนัเวลา 
อาจารยท่ี์รับผดิชอบชุดวชิาไม่เสร็จทนัตามก าหนด
จะไม่อนุญาตใหไ้ปคุมสอบ หรือรับทุนอุดหนุนจาก
กองทุน มสธ. 12 ปี ซ่ึงมีคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาก ากบัดูแล 

5. มีการด าเนินการวางแผน ป้องกนั หรือหาแนว
ทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
  



 

 

38 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทาํการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้น

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน 

มีการจดัฝึกอบรมความรู้ดา้นการวจิยัแก่บุคลากร 
มสธ. ประจ าปี 25550  

2.  มีกลไกการบริหารวชิาการท่ีจะกระตุน้ให้
อาจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ ในดา้น
การเรียนการสอน 

มีการจดัตั้งคลินิกวจิยัทางดา้นการศึกษาทงไกลข้ึน 
เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษางานวจิยัทางดา้นการศึกษา
ทางไกลแก่อาจารยข์องมหาวทิยาลยั 

3. มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมีสถาบนัวจิยัและพฒันาท่ีก ากบัดูแล
การใหทุ้นอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนต่างๆ ดงัน้ี 

- กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
จ  านวน 3,600,000 บาท 

- งบประมาณแผน่ดิน (งบปกติ) จ านวน 
6,944,700 บาท 

- ทุนการศึกษาทางไกล ประจ าปี 2550 
จ านวน 1,899,000 บาท 

นอกจากน้ี ยงัมแีหล่งทุนจากกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยัของสาขาวชิาท่ีพร้อมใหก้ารสนบัสนุน
โครงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงจะ
จดัสรรใหเ้ฉพาะคณาจารยใ์นสาขาวชิาท่ีเสนอ
โครงการ โดยตอ้งผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีผลงานวจิยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดั

เวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้นการ
เรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

เช่น  
- โครงการวจิยักองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
จ  านวน 1 เร่ือง 

- โครงการวจิยังบประมาณแผน่ดิน (โครงการ
บริการวชิาการแก่สังคม จ านวน 1 ชุดโครงการ) 

- โครงการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกล จ านวน1เร่ือง 
รวมทั้ง มีการเผยแพร่ผลการวจิยัในรูปแบบของการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคณาจารยใ์น
สาขาวชิา สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

5. มีการสร้างเครือข่ายวจิยัดา้นนวตักรรมการเรียน
การสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

- มีการจดัสัมมนาทางดา้นการศึกษาทางไกล เพื่อ
ก าหนดแนวทางการวจิยัทางดา้นการศึกษา
ทางไกล เช่น สถาบนัวจิยัและพฒันา 

- มีการสร้างเครือข่ายวจิยัดา้นนวตักรรมการเรียน
การสอนของสภาคณบดีเกษตร เช่น สาขาวชิา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  x 100 
                                        จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 - 59 
828 

X100 = ร้อยละ 48.06 
1,723 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 90 - 100 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 60 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 48.06 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 

- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์  ก.พ.  x 100 
                                     จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
 

- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 1 - 74 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 
557 

X100 = ร้อยละ 67.27 
828 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ร้อยละ 1 - 74 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั หรือ
สูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 - 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั หรือ

สูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั หรือ

สูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 67.27 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.11 ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 

4.20 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจ 

มีคะแนนเฉล่ีย 
อยูร่ะหวา่ง 1 - 2.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย 2.50 

 3 ผลการด าเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 
4.20 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทีสํ่าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา
 ได้รับการประกาศเกยีรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีา 
สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั   

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ  
0.003 – 0.015 

42 
X100 = ร้อยละ 0.017 

241,209 
 
 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 2550 

ได้รับรางวลั 
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

รวม
(คน) 

จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน  
และศิษย์เก่า  
5 ปีทีผ่่านมา 

(คน) 

ร้อยละนักศึกษาปัจจุบัน  
และศิษย์เก่า  
5 ปีทีผ่่านมา 

ทีไ่ด้รับรางวลั 
ดา้นวชิาการวชิาชีพ (รวม
รางวลัผลงานวทิยานิพนธ์) 

35 

241,209 0.017 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 5 
ดา้นกีฬาและสุขภาพ - 
ดา้นศิลปวฒันธรรม 1 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1 
อ่ืน ๆ - 

x100 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.003 – 0.015 ร้อยละ 0.016 – 0.029 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 0.030 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 0.016 
 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.040 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.1  จํานวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (สมศ 1.6) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 
               หน่วย : ช้ินงาน 

ปีการศึกษา 2550 
จ านวนท่ีไดรั้บรางวลั 
ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รวมทั้งส้ิน 

วทิยานิพนธ์ 1 - - 
3 

งานวชิาการ 2 - 3 

*นับเฉพาะจ านวนวิทยานิพนธ์หรือจ านวนช้ินงานวิชาการเท่านั้น และสามารถนับซ ้าจ านวนคร้ังท่ีได้รับ
รางวลั หากผลงานนั้นได้รับรางวลัหลายคร้ังในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 
หลกัฐานอ้างองิ 

ช่ือวทิยานิพนธ์ / 
งานวชิาการ 

ระดบัชาติ 
ระดบั

นานาชาติ 
ช่ือนกัศึกษา 

ช่ือรางวลั / แหล่งมอบรางวลั / 
ปีท่ีไดรั้บ 

 

  

นางนภสัสร สุทธิกุล การประชุมเสนอ
ผลงานวจิยัระดบั
บณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 5 
10-11 ตุลาคม 2548 

 

  

นายนรินทร์ ศรีสุข ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2 กนัยายน 2550 

   คุณนพรัตน์ เจก๊จัน่  
* พร้อมส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

3 ช้ินงาน 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  2 ช้ินงาน 
 3 

ผลการด าเนินงาน 3 ช้ินงาน 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.2  ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ีพมิพ์ เผยแพร่ต่อจํานวน 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด (สมศ 1.7) 
 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่    
จ านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 – 24 
45 

X100 = ร้อยละ 13.98 
322 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -24 ร้อยละ 25 -39 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 25 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 13.98 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
  

x100 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.3 ร้อยละของอาจาร์ประจําทีเ่ข้าร่วมประชุมวชิาการ หรือนําเสนอผลงานวชิาการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (สมศ 5.9) 

 
- วธีิการค านวณ 
 
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการ หรือน าเสนอผลงานวชิาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 – 34 
128 

X100 = ร้อยละ 40.51 
316 

 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 
               หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 2550 
จ านวนท่ีเขา้ร่วมประชุม 

/  
น าเสนอผลงานวชิาการ 

ระดบัชาติ 
ระดบั

นานาชาติ  
รวม 

รวม
ทั้งส้ิน 

จ านวน 
อาจารย์
ประจ า** 

ร้อยละต่อ
อาจารยป์ระจ า 

เขา้ร่วมประชุมวชิาการ* 103 20 123 
128 316 40.51 

น าเสนอผลงานวชิาการ* 0 5 5 
* ไม่นับซ ้าถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ังในปีการศึกษานั้น  
** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
  

x100 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับง่ช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -34 ร้อยละ 35 -49 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 35 
 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 40.51 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
          ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
2.12.6   คุณภาพของการวดัและประเมินผล  

 

         การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทางไกล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในส่วน
ของการบริหารระบบประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทางไกล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในส่วน
ผลผลิตและผลลพัธ์ในเชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 เร่ือง คือ 6.10) คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ 
มสธ. ตามมาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 6.11)  คุณภาพการถ่ายทอดความรู้
ใหก้บันกัศึกษา 6.12)  คุณภาพของการวดัและประเมินผล  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนทางไกล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดบู้รณาการเคร่ืองมือท่ีส าคั ญ 2 เคร่ืองมือมาใชร่้วมกนั 
คือ  1) การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (RBM : Result Based Management) ท่ีประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์
(Objective) ปัจจยัน าเขา้ (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต(Output)   และผลลพัธ์ (Outcome)  และ 2) 
วงจรเดมม่ิง (Deming  Cycle)  : PDCA  (Plan – Do – Check – Act)  เป็นกระบวนการด าเนินงานควบคุม
คุณภาพ  โดยทาง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดน้ าเคร่ืองมือการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมา
บูรณาการเป็นระบบยอ่ยของวงจรเดมม่ิง เน่ืองจากวงจรเดมม่ิงเป็นเคร่ืองมือของระบบคุณภาพโดยรวม 
 วงจรเดมม่ิง หรือ  PDCA  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นการควบคุมคุณภาพในระบบ
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management)  ซ่ึงทางหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้
น าวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA  มาใชใ้นการบริหารระบบประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึง
ระบบประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทางไกลมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยใหค้วามส าคญัต่อ 4 
เร่ือง คือ Plan ,Do, Check, Act  กล่าวคือ  

1) P – Plan มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนทางไกล ท่ีจะตอ้งมีการก าหนดแผน หรือนโยบาย หรือแนวทาง หรือเป้าหมาย 
หรือมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหเ้ห็นความส าคญัต่อง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีประกอบไปดว้ยผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ของการจดัการเรียน
การสอนทางไกล 

2) D – Do มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนทางไกล ท่ีจะตอ้งมีการน าแผน /นโยบาย/แนวทาง/เป้าหมาย/มาตรฐาน ไปสู่
กระบวนการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
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3) C – Check มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนทางไกล ท่ีจะตอ้งมีระบบการตรวจติดตามและประเมินผล โดยน าผลการ
ปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนจริงจาก D น ามาเปรียบเทียบกบั P เพื่อใหเ้ห็นระดบัความส าเร็จของ
ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการเรียนการสอนทางไกล 

4) A – Act มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการน าผลท่ีไดจ้าก C มาเรียนรู้
โดยการทวนเพื่อน ามาสู่การปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงการใชว้งจร  PDCA  เป็นเคร่ืองมือการ
บริหารงานระบบประกนัคุณภาพ ไดมี้ส่วนส าคญัท าใหม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ- ราชไดมี้
การน ามาปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดบัการประกนัคุณภาพระบบการเรียนการสอนทางไกลให้
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัจะน าไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีทางมหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราชท่ีก าหนดไวว้า่ 

                    “ เป็นมหาวทิยาลยัเปิดทางไกลชั้นน าของโลก ท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งขยายโอกาส
ทางการศึกษาและยดึหลกัการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวติ เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ” 

 วงจรเดมม่ิง ไดถู้กน ามาใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในทุกมาตรฐานและทุ กตวับ่งช้ีไม่วา่จะเป็นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ท าใหทุ้กมาตรฐานและทุกตวับ่งช้ีไดมี้การใหค้วามส าคญัต่อทั้งการวางแผน การน าไปปฏิบติั การตรวจสอบ 
และการปรับปรุง เพื่อหาทางยกระดบัคุณภาพการศึกษาทางไกลอยา่งต่อเน่ือง  

        ส าหรับการน าเสนอในส่วนน้ี จะเป็นการน าเสน อผลของการน าวงจรเดมม่ิงมาใชใ้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในส่วนท่ีเป็นกระบวนการเชิงคุณภาพ ใน 3 ตวับ่งช้ี คือ 2.12.4 คุณภาพของหลกัสูตรการจดั
การศึกษาของ มสธ . ตามมาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ  2.12.5  คุณภาพการ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษา และ 2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1) กระบวนการก าหนดมาตรฐานขององคป์ระกอบคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 
เพื่อวางแผนเตรียมการ ผลิตหรือจดัหาเน้ือหาสาระ ท าการสอนและประเมิน       

2) กระบวนการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภาสถาบนั  
3) ความชดัเจนของการก าหนดโครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมใน

แต่ละชุดวชิา 
4) การตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง
เป็นหลกั 

5) ความถ่ีในการทบทวนคุณภาพหลกัสูตร/ ชุดวชิา 
6) การไดรั้บเอกสารชุดการสอน/ส่ือการสอนของ นกัศึกษา 
7) แผนแม่บททางวชิาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภา

มหาวทิยาลยั 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
1) กระบวนการก าหนดมาตรฐานขององคป์ระกอบคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา เพื่อวางแผน

เตรียมการ ผลิตหรือจดัหาเน้ือหาสาระ ท าการสอนและประเมิน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ

กระบวนการก าหนดมาตรฐานขององคป์ระกอบคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา เพื่อวางแผน
เตรียมการ ผลิตหรือจดัหาเน้ือหาสาระ ท าการสอนและประเมิน ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

Plan Do Check Act 

1. มีการจดัท า
เป้าหมายการจดั
การศึกษา โดย
บรรจุใน
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของ
มหาวทิยาลยัในทุก
ปี ดา้นชุดวชิา 
รวมทั้งมีการ
จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนใหเ้ห็น
ตามชุดวชิาในทุกปี 

2. มีองคป์ระกอบ
คณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวชิา 
โดยจดัท าเป็น
ประกาศของ
มหาวทิยาลยั ซ่ึง
ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุภายใน
และภายนอก 

 

1. คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวชิา
ก าหนดเป้าหมาย
การจดัการศึกษา 
ดา้นชุดวชิา และ
น ามาน าเสนอต่อท่ี
ประชุมแผนปฏิบติั
การประจ าปีของ
มหาวทิยาลยัในทุก
ปี 

2. กองแผนงานจดั
ประชุมแผนปฏิบติั
การประจ าปี เพื่อ
พิจารณาเป้าหมาย
การผลิตและ
บริหารชุดวชิา โดย
มีทุกหน่วยงานเขา้
ร่วมประชุมสภา
วชิาการ  

 

1. กองแผนงาน
รายงานผลการ
ด าเนินงานดา้นชุด
วชิาต่อท่ีประชุม
ผูบ้ริหารเป็นประจ า 

2. สภาวชิาการ
พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบในการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิต
(ปริญญาตรี) 

 3. คณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาให้
ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวชิา 
(ระดบั
บณัฑิตศึกษา) 

 

จากปัญหาอุปสรรค
ดงักล่าว มสธ. ได้
ด าเนินการแกไ้ข 
ดงัน้ี 

1. หากคุณสมบติั
ของ
คณะกรรมการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดสภา
วชิาการจะขอให้
มีการทบทวนการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ใหม่ 
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Plan Do Check Act 

 3. สาขาวชิาเสนอขอ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิต
(ปริญญาตรี)ต่อ 

4. สาขาวชิาเสนอขอ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวชิา
(ระดบั
บณัฑิตศึกษา) ต่อ
คณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษา 

5. ส าหรับชุดวชิาท่ี
ผลิตแลว้ มี
คณะกรรมการ
บริหารชุดวชิาท า
หนา้ท่ีบริหารชุด
วชิาใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

4. คณะกรรมการ
บริหารชุดวชิา มี
การประเมินการน า
ชุดวชิาไปใช ้และ
น ามาปรับปรุง
เก่ียวกบัการเรียน
การสอน 

 

จากการน าไปปฏิบติั 
พบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ 

1. การสรรหา
คณะกรรมการผลิต
และบริหารท่ีมี
คุณวฒิุตรงกระท า
ไดย้าก 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2) กระบวนการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภาสถาบนั 
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ

กระบวนการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภาสถาบนั ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
Plan Do Check Action 

1. มีการจดัท า
เป้าหมายการจดั
การศึกษา โดย
บรรจุใน
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของ
มหาวทิยาลยั ทั้ง
ดา้นหลกัสูตร 
รวมทั้งมีการ
จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนทุกปี 

2. มีการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
เปิดสอนหลกัสูตร 

3. มีคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตรซ่ึง
ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุ
ภายในและ
ภายนอก 

 

1. คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวชิา
ก าหนดเป้าหมาย
การจดัการศึกษา 

2. กองแผนงานจดั
ประชุมแผนปฏิบติั
การประจ าปี เพื่อ
พิจารณาเป้าหมาย
การเปิดสอน
หลกัสูตร โดยมีทุก
หน่วยงานเขา้ร่วม
ประชุม 

3. สาขาวชิาศึกษา
ความเป็นไปไดใ้น
การเปิดสอน
หลกัสูตร ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
การวจิยัสถาบนั 
การท า focus group 

และการวเิคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. กองแผนงาน
รายงานผลการ
ด าเนินงานดา้น
หลกัสูตรต่อท่ี
ประชุมผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปี 

2. สาขาวชิา/
สถาบนัวจิยัและ
พฒันาติดตาม
ความกา้วหนา้ใน
การศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
เปิดสอนหลกัสูตร 

3. ส านกัวชิาการ
ติดตาม
ความกา้วหนา้ใน
การพฒันา
หลกัสูตร 

4. ส านกัวชิาการ
ติดตามผลการ
พิจารณาหลกัสูตร
จากคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จากปัญหาอุปสรรค
ดงักล่าว มสธ. ได้
ด าเนินการแกไ้ข ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารเร่งรัดให้
มีการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้ห้
เป็นไปตามแผนฯ 

2. ผูบ้ริหารเร่งรัดให้
มีการพฒันา
หลกัสูตรให้
เป็นไปตามแผนฯ 

โดยจะตอ้งมีการ
รายงานต่อสภา
วชิาการเป็นประจ า 

3. มหาวทิยาลยั
ติดตามการ
รับทราบหลกัสูตร
ของ สกอ. เป็น
ระยะ 
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Plan Do Check Action 

4. มีการเสนอ
หลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอก
เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบ 

4. สาขาวชิาน าเสนอ
รายงานความ
เป็นไปไดใ้นการ
เปิดสอนหลกัสูตร
ต่อสภา -วชิาการ 

5. สภาวชิาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร
ตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั  

6. คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร
ด าเนินการพฒันา
หลกัสูตร 

7. สาขาวชิาและ
ส านกัวชิาการ
เสนอหลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการ
ประจ า สาขาวชิา  
คณะ กรรมการท่ี
ปรึกษาประจ า
สาขาวชิา สภา
วชิาการ และสภา
มหาวทิยาลยั 
เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบตามล าดบั 

8. ส านกัวชิาการ
เสนอหลกัสูตรให ้
สกอ.รับทราบ และ
ส่งต่อ ก.พ.เพื่อ
รับรองคุณวฒิุ 

 

จากการน าไปปฏิบติั 
พบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ 
1. การศึกษาความ

เป็นไปไดไ้ม่
เป็นไปตามแผนฯ 

2. การพฒันา
หลกัสูตรไม่
เป็นไปตามแผนฯ 

3. สกอ. มีความล่าชา้
ในการรับทราบ
หลกัสูตร 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ความชดัเจนของการก าหนดโครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมในแต่ละชุด
วชิา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของความ
ชดัเจนของการก าหนดโครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้งส่ือหลั กและส่ือเสริมในแต่ละชุดวชิา  
ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

Plan Do Check Act 

1. มีการก าหนด
โครงสร้างส่ือหลกั 
และส่ือเสริมชนิดต่าง 
ๆ ไวใ้นแผน STOU 
PLAN 2000 ไวช้ดัเจน 

 ส่ือหลกั หมายถึง ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เทป /ซีดี
เสียงประจ าชุดวชิา 
ฯลฯ 

 ส่ือเสริม หมายถึง 
รายการ
วทิยกุระจายเสียง 
รายการวทิยโุทรทศัน์ 
การสอนเสริม การฝึก
ปฏิบติั ฯลฯ 

2. มีการก าหนด
โครงสร้างส่ือหลกั 
โดยก าหนดเน้ือหา
ออกเป็น 15 หน่วย
การเรียน  โดยจดัท า
เป็นประกาศไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 

1. คณะกรรมการผลิต
ชุดวชิาและบริหาร
ชุดวชิามีการ
ประชุมพิจารณา
ก าหนดช่ือหน่วย
การสอน แผนการ
สอน แผนหน่วย / 
แผนตอน /ส่ือการ
สอนและก าหนด
ผูรั้บผดิชอบการ
ผลิตเน้ือหาวชิาแต่
ละหน่วยการสอน 

2. คณะกรรมการผลิต
ชุดวชิา พิจารณา
ก าหนดรายละเอียด
ของส่ือเสริม 

3. คณะกรรมการ
ด าเนินการผลิตชุด
วชิาใหเ้ป็นไปตาม
แผนการผลิตแต่ละ
ชุดวชิาท่ีก าหนดทั้ง
ในส่วนของส่ือ
หลกัและส่ือเสริม 

1. คณะกรรมการผลิต
ชุดวชิาและบริหาร
ชุดวชิาพิจารณา
การใหค้วาม
เห็นชอบการแบ่ง
หน่วย แบ่งตอน 

2. คณะกรรมการผลิต
ชุดวชิาและบริหาร
ชุดวชิาประชุม
บูรณาการหน่วย
การสอนชุดวชิา 
และตรวจสอบส่ือ
เสริม 

 
จากการน าไปปฏิบติั 
พบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ  
1. เทคโนโลยมีีการ

เปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วท าใหก้าร
ผลิตส่ือของ
มหาวทิยาลยัยงัไม่
ทนัสมยั 

จากปัญหาอุปสรรค
ดงักล่าว มสธ. ได้
ด าเนินการแกไ้ข 
ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัมี
การปรับปรุงการ
ผลิตส่ือท่ีทนัสมยั
มากข้ึน เช่น มี
การจดัท า CD 

เสียงแทนเทป
เสียง มีการจดัท า
ชุดวชิา e-Learning 

,มีการสอนผา่น 
web casting ฯลฯ  
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
4) การตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ

ตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั ผา่นวงจรเดม
ม่ิง ดงัน้ี 

 
Plan Do Check Act 

1. การก าหนด
เป้าหมายในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ือการศึกษาทั้งส่ือ
หลกัและส่ือเสริม 

2. มีการก าหนด
เกณฑก์ารการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของส่ือเสริม 

3.  มีการก าหนด
ผูรั้บผดิชอบใน
การตรวจสอบ
คุณภาพ
ส่ือการศึกษาทั้งส่ือ
หลกัและส่ือเสริม 

 

1.  ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาเสนอ
แผนในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ือการศึกษา 

2. ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของส่ือเสริม และ
คณะกรรมการวจิยั
ส่ือการศึกษา 

 
 

1. กองแผนงาน
รายงานผลการ
ด าเนินงานดา้นการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ือการศึกษาต่อท่ี
ประชุมผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปี 

2.  คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของส่ือเสริมส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ต่อส านกั
เทคโนโลยี
การศึกษา 

3.  คณะกรรมการวจิยั
ส่ือการศึกษาส่ง
รายงานผลการวจิยั
ส่ือการศึกษาต่อ
ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษา  

  

1. มีการน า
ขอ้เสนอแนะจาก
ผลการตรวจสอบ
และการวจิยัส่ือมา
ใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ขส่ือการศึกษา  
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
5) ความถ่ีในการทบทวนคุณภาพหลกัสูตร/ ชุดวชิา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
ความถ่ีในการทบทวนคุณภาพหลกัสูตร/ ชุดวชิา ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

1. มีการจดัท าเป้าหมาย
การจดัการศึกษา โดย
บรรจุในแผนปฏิบติั
การประจ าปีของ
มหาวทิยาลยั ทั้งดา้น
หลกัสูตร รวมทั้งมี
การจดัสรร
งบประมาณ
สนบัสนุนทุกปี 

2. มีคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลกัสูตรซ่ึง
ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุภายใน
และภายนอก 

3. มีการก าหนด
ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร
ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลยั (ทุก 5 
ปี) 

4. มีการเสนอหลกัสูตร
ต่อคณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

1. คณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาก าหนด
เป้าหมายการจดั
การศึกษา 

2. กองแผนงานจดั
ประชุมแผนปฏิบติั
การประจ าปี เพื่อ
พิจารณาเป้าหมายการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 
โดยมีทุกหน่วยงาน
เขา้ร่วมประชุม 

3. ในกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตร
เล็กนอ้ย สาขาวชิา
ด าเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรโดยมีการ
จดัตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงหลกัสูตร
หรือประชุมอาจารยท่ี์
เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุง
หลกัสูตร และเสนอ
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

1. กองแผนงานรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ดา้นหลกัสูตรต่อท่ี
ประชุมผูบ้ริหารเป็น
ประจ าทุกปี 

2. ส านกัวชิาการติดตาม
ความกา้วหนา้ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

3. ส านกัวชิาการติดตาม
ผลการพิจารณา
หลกัสูตรจาก
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
จากการน าไปปฏิบติั พบ
ปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส าคญั คือ  
1. การปรับปรุงหลกัสูตร
ไม่เป็นไปตามแผนฯ 

2. การปรับปรุงหลกัสูตร
เพื่อเขา้สู่เกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ.2548 มี
ความล่าชา้ 

3. สกอ. มีความล่าชา้ใน
การรับทราบ
หลกัสูตร 

 

จากปัญหาอุปสรรค
ดงักล่าว มสธ. ได้
ด าเนินการแกไ้ข ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารเร่งรัดให้
มีการปรับปรุง
หลกัสูตรให้
เป็นไปตามแผนฯ  

2. มหาวทิยาลยัติดตาม 
การรับทราบ
หลกัสูตรของ สกอ. 

เป็นระยะ 
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PLAN DO CHECK ACTION 
 4. ในกรณีท่ีมีการ

ปรับปรุงใหญ่ 
ด าเนินการคือ 

  -สาขาวชิามีการเสนอ
สภาวชิาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลกัสูตร
ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั  

  -คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลกัสูตร
ด าเนินการปรับปรุง
หลกัสูตร 

  -สาขาวชิาและส านกั
วชิาการเสนอ
หลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการ
ประจ า สาขาวชิา 
คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาประจ า
สาขาวชิา สภา
วชิาการ และสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อให ้
ความเห็นชอบ
ตามล าดบั 

5. ส านกัวชิาการเสนอ
หลกัสูตรให ้สกอ.
รับทราบ และส่งต่อ 
ก.พ.เพื่อรับรอง
คุณวฒิุ 
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2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

6) การไดรั้บเอกสารชุดการสอน/ส่ือการสอนของนกัศึกษา  
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ

ไดรั้บเอกสารชุดการสอน/ส่ือการสอนของนกัศึกษา ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
 

Plan Do Check Act 

มีการจดัท าแผนการ
จดัส่งเอกสารการสอน
และวสัดุการศึกษาใน
ทุกภาคการศึกษา โดย
แผน ประกอบดว้ยสาระ
ดงัน้ี :- 
1. ช่วงเวลาท่ีจะจดัส่ง 

2 ประมาณการจ านวน
นกัศึกษาท่ีจะตอ้ง
จดัส่งในแต่ละภาค
การศึกษา 

3. กิจกรรมต่างๆใน
กระบวนการจดัส่ง 

4. รายการชุดวชิาท่ีจะ
ส่งในแต่ละภาค
การศึกษา 

 

การปฏิบติังานตาม
แผน แยกออกเป็น 4 
กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

1. รับขอ้มูลท่ีอยู่
นกัศึกษา แลว้
น ามาคดั แยกตาม
สายรถขนส่งของ
บริษทัไปรษณีย์
ไทย 

2. น าขอ้มูลท่ีคดั
แยกแลว้จากขอ้ 1 
มาปิดลงหนา้
กล่องหรือซอง 
แลว้ลงเลข
ไปรษณียรั์บรอง
เพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานในการ
จดัส่ง 

 

1. การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งก่อน
ส่ง 

1.1 ตรวจสอบ
จ านวนแผน่ท่ีอยู่
นกัศึกษากบั
จ านวนท่ีระบุใน
บญัชีท่ีส านกั
ทะเบียนและ
วดัผลส่งมาให้
ส านกับริการ
การศึกษา 

1.2ตรวจสอบชุดวชิา
ท่ีจะจดัส่งในภาค
การศึกษานั้น ๆ 
ใหต้รงกบัชุดวชิา
ท่ีส านกัทะเบียน
และวดัผลส่งมา
ใหต้ามท่ี
นกัศึกษา
ลงทะเบียนนั้น ๆ 

จากปัญหาอุปสรรคทั้ง 2 
ขอ้ดงักล่าว  มสธ. ได้
น ามาแกไ้ข ดงัน้ี 
1. เม่ือไดรั้บแจง้จาก

นกัศึกษาวา่ไม่ไดรั้บ
เอกสารการสอนก็จะ
น าหลกัฐานการ
จดัส่งคือหมายเลข
ไปรษณีย ์   รับรอง 
(ตามขั้นตอนท่ี 2 
ของ Do) มา
ตรวจสอบวา่วชิาท่ี
นกัศึกษาแจง้วา่
ไม่ไดรั้บ ส่งออก
วนัท่ีเท่าไหร่ และ
แจง้ใหน้กัศึกษา
ทราบ ขณะเดียวกนั 
หากใกลว้นัสอบก็จะ
ส่งใหใ้หม่เป็นคร้ังท่ี 
ไม่ไดรั้บ 
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Plan Do Check Act 

 3. น าหนา้กล่อง/
ซองท่ีปิดท่ีอยู ่
(address) แลว้ไป
บรรจุเอกสารลง
กล่อง แลว้ปิด
ผนึกใหเ้รียบร้อย 
พร้อมทั้งผกูเชือก
ใหแ้น่น 

4. น ากล่อง/ซองท่ี
บรรจุเอกสาร
เรียบร้อยแลว้ 
(ตามขอ้ 3)ไปใส่
ถุงไปรษณีย ์แลว้
ผกูป้ายท่ีถุง
ไปรษณียโ์ดยป้าย
จะระบุปลายทาง
ท่ีจะส่งไป โดย
รถของบริษทั
ไปรษณียไ์ทยมา
รับ 

1.3ตรวจสอบเอกสาร
การสอนและวสัดุ
การศึกษาใหมี้
จ านวนตรงกบั
ขอ้มูลท่ีอยู ่
(address) ท่ีจะส่ง
ในแต่ละคร้ังของ
ภาคการศึกษา           

1.4ตรวจสอบจ านวน
ชุดวชิาท่ีบรรจุ 
ลงกล่อง/ซอง
เรียบร้อยแลว้ ให้
ตรงกบับญัชี
น าส่งไปรษณีย ์

ตามวนัท่ีท่ีระบุ
ไวใ้นใบน าส่ง
ไปรษณีย ์

2. การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งหลงั
ส่ง 

2.1การตรวจสอบ
ของไปรษณีย ์

2.2นกัศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผา่น
เวบ็ของ มสธ.  

 
 

 2 เพื่อใหน้กัศึกษายมื
อ่านเพื่อสอบ แลว้ส่ง
เร่ืองไปยงับริษทั
ไปรษณียไ์ทย เพื่อ
ขอสอบสวนเอกสาร
กล่องท่ีนกัศึกษา 

2. ในกรณีส่งให้
นกัศึกษาแลว้บา้น
ปิด     ไม่ไดรั้บ 
บริษทัไปรษณียไ์ทย
จะส่ง     ใบไปแจง้
ความใหน้กัศึกษา
เพื่อใหไ้ปรับท่ีท า
การไปรษณีย ์หาก
พน้ก าหนด 
ไปรษณียก์็จะ
ส่งกลบัมามสธ.  
(ไปรษณียจ์ะเก็บไว ้
ณ ท่ีท าการไปรษณีย์
ประมาณ 2 สัปดาห์)     
และเจา้หนา้ท่ี(ของ 
มสธ.) จะตอ้งส่งให้
นกัศึกษาอีกคร้ัง 

2. ในกรณีส่งให้
นกัศึกษาแลว้บา้น
ปิด     ไม่ไดรั้บ 
บริษทัไปรษณียไ์ทย
จะส่ง     ใบไปแจง้
ความใหน้กัศึกษา
เพื่อใหไ้ปรับท่ีท า
การไปรษณีย ์หาก
พน้ก าหนด 
ไปรษณียก์็จะ
ส่งกลบัมามสธ.   
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  จากการน าไปปฏิบติั 
พบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ  
1)  การเปล่ียนท่ีอยู่

ของนกัศึกษา 

2)  ส่งเอกสารไปแลว้
ไม่มีผูรั้บตามท่ี
อยู ่

 (ไปรษณียจ์ะเก็บไว ้
ณ ท่ีท าการไปรษณีย์
ประมาณ 2 สัปดาห์)     
และเจา้หนา้ท่ี(ของ 
มสธ.) จะตอ้งส่งให้
นกัศึกษาอีกคร้ัง 

3. ในกรณีท่ีปรากฏวา่ท่ี
อยูน่กัศึกษาผดิ
หรือไม่ชดัเจน หรือ
ยา้ยไปท่ีอ่ืนแลว้ 

ไปรษณียจ์ะตีกลบั 
มสธ. ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี 
(มสธ.) จะตอ้ง
ตรวจสอบท่ีอยูก่บั    
สทว. และติดต่อกบั
นกัศึกษาทาง
โทรศพัทเ์พื่อใหไ้ดท่ี้
อยูใ่หม่ท่ีถูกตอ้งและ
ชดัเจนแลว้จดัส่งให้
ใหม่ 

 
 
  



 

 

64 

2.12.4  คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
7) แผนแม่บททางวชิาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของแผน
แม่บททางวชิาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั ผา่นวงจร
เดมม่ิง ดงัน้ี 

 
Plan Do Check Act 

1. มีการก าหนดแผน
แม่บททางวชิาการ
ของระบบการศึกษา
ทางไกลท่ีเรียกวา่ 
STOU PLAN 2000 ไว้
ชดัเจน ท่ีไดรั้บการ
อนุมติัจากสภา
มหาวทิยาลยั 

 

1. มีการแปลง STOU 

PLAN 2000 ไปสู่
การปฏิบติัในรูป
ของแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

 

1. กองแผนงาน
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปี 

 
 

จากการน าไปปฏิบติั 
พบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ  
1. หลายเร่ืองไม่ไดถู้ก

น าไปปฏิบติั 

 

จากปัญหาอุปสรรค
ดงักล่าว  มสธ. ได้
น ามาแกไ้ข คือ การ
น ามาก าหนดไวใ้น
ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของ
หน่วยงาน 
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2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
 

1) กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งความรู้ใหน้กัศึกษาตามแผน ผา่นช่องทางท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด 

2) การไดรั้บการอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารยแ์ละบุคลากร  
3) กระบวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา้หรือการสอนเสริมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
4) การกระจายของศูนยบ์ริการการศึกษาในระดบัภูมิภาค 
5) ความถ่ีและกระบวนการในการติดต่อส่ือสารระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาเพื่อ

ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
6) ประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์วชิาชีพ ส าหรับชุดวชิาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์  
7) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
8) การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน / การด ารงชีวติ ประจ าวนัของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรระยะสั้น 
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2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
 
1) กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งความรู้ใหน้กัศึกษาตามแผน ผา่นช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งความรู้ใหน้กัศึกษาตามแผน ผา่นช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ผา่น
วงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. มีการก าหนดช่องทาง
การถ่ายทอดความรู้ทั้ง
ส่ือหลกัและส่ือเสริม
ในแผน STOU 2000 
ไดแ้ก่ 

   -รายการวิทยกุระจายเสียง 
   - รายการวิทยโุทรทศัน์ 
   -เทป/ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา 
  - เทป/ซีดีภาพประกอบชุดวิชา 
   - ส่ือปฏิสมัพนัธ์แบบ

เผชิญหนา้และผา่นส่ือ(สอน
เสริม) 

2. มีเป้าหมายในการ
ถ่ายทอดหรือส่งความรู้
ใหแ้ก่นกัศึกษาใน
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของส านกั
เทคโนโลยกีารศึกษา 

3. มีการก าหนด
ตารางเวลาในการ
ถ่ายทอดหรือส่งความรู้
ใหแ้ก่นกัศึกษา 

 

ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาด าเนินการ
ถ่ายทอดหรือส่งความรู้
ใหน้กัศึกษาตามตารางท่ี
ก าหนด  
 

 
 

กองแผนงานรายงานผล
การด าเนินงานดา้นการ
ถ่ายทอดหรือส่งความรู้
ตามช่องทางท่ีก าหนด
ต่อท่ีประชุมผูบ้ริหาร
เป็นประจ าทุกปี 
 
 

จากการน าไปปฏิบติั พบ
ปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส าคญั คือ การถ่ายทอด
หรือส่งความรู้ใหแ้ก่
นกัศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
.   

ผูบ้ริหารด าเนินการ
เร่งรัดการผลิตรายการ
หรือส่ือเพื่อการ
ถ่ายทอดและส่งความรู้ 
ใหแ้ก่นกัศึกษา 
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2) การไดรั้บการอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารยแ์ละบุคลากร  
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ

ไดรั้บการอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารยแ์ละบุคลากร ผา่นวงจรเดมม่ิง 
ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

1. นโยบายของ
มหาวทิยาลยัท่ี
ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์
จะผลิตเอกสารการ
สอนและผูท่ี้จะเป็น
บรรณาธิการชุดวชิา
ตอ้งผา่นการอบรม
การผลิตเอกสารการ
สอนและการเป็น
บรรณาธิการชุดวชิา 

(มีการพดูในสภา
วชิาการแต่ไม่มีการ
บนัทึกเป็นมติ) 

2. นโยบายของ
มหาวทิยาลยัท่ีจะ
จดัการเรียนการสอน
แบบ  
e-Learning 

 

 

มีการจดัอบรมตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลยัและตาม
ความตอ้งการของ
คณาจารย ์
1. การอบรมการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพร์ะดบัปริญญา
ตรี 

2. การอบรมการผลิต
และบริหารชุดวชิา
ระดบับณัฑิตศึกษา 

3. การอบรมการเป็น
บรรณาธิการชุดวชิา 
4. การอบรมการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - The New Classroom 

'Re-thinking 
learning for e- 
Learning' 

 - Open Source LMS ' 
A Tutor  

 - Instructional Design 
for  e- Learning 

ประเมินผล 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
การน าความรู้ไปใชใ้น
การผลิตเอกสารการ
สอนและเป็น
บรรณาธิการชุดวชิา
ของมหาวทิยาลยัทั้ง
ในระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา   
ดงัตวัอยา่งเอกสารการ
สอนทั้งในระดบั
ปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมได้
น าความรู้ในการผลิต
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไป
ใชใ้นการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน เช่น ชุด
วชิา 96405 ระบบการ
ตดัสินในทางธุรกิจ 
ชุดวชิา 91349  

 

ก าหนดหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมใหท้นักบั
เทคโนโลยท่ีีมี
เปล่ียนแปลง 
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PLAN DO CHECK ACTION 

  - Web casting     
 - การผลิตส่ือ 

Multimedia เพื่อ
การเรียนการสอน
และการบริการ
วชิาการ 

 - T 5 Model 
 - Design for learning 

(D4L) 
โดยมีขั้นตอนการจดั
อบรม ดงัน้ี 
1) เวยีนแจง้หน่วยงาน
เพื่อส่งบุคลากรเขา้รับ
การอบรม 

2) ติดต่อ
วทิยากร/  ก าหนด
ประเด็น/ขอบเขต
เน้ือหา 

3) ประสานงานเร่ือง
สถานท่ี   
ส่ือ/อุปกรณ์ 

4) ท าบนัทึกเชิญผูเ้ขา้รับ
การอบรม  แจง้
รายละเอียด 

5) จดัท าเอกสาร
ประกอบการอบรม 

6) ประสานงานระหวา่ง
การอบรม 

7) ประเมินผลโครงการ 
 

สารสนเทศและส่ือท่ีใช้
ในงานส่งเสริม
การเกษตร ชุดวชิา 
91707 การส่ือสารเพื่อ
พฒันาการส่งเสริม
การเกษตร ชุดวชิา 
91705 การจดัการ
ทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร 

 

จากการน าไปปฏิบติั  
พบปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส าคญั คือ เทคโนโลยี
ดา้นการศึกษามีการ
เปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหห้ลกัสูตรท่ี
จดัอบรมใหก้บัคณาจารย์
และบุคลากรไม่รองรับ
กบัเทคโนโลยท่ีี
เปล่ียนแปลง 
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3) กระบวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา้หรือการสอนเสริมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
กระบวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา้หรือการสอนเสริมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ผา่นวงจรเดมม่ิง 
ดงัน้ี 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. มหาวทิยาลยั
ก าหนดใหมี้การสอน
เสริมแบบเผชิญหนา้
ซ่ึงเป็นบริการหน่ึงใน
ระบบการศึกษา
ทางไกลเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ความเขา้ใจ
ใหก้บันกัศึกษาให้
มากยิง่ข้ึน 
นอกเหนือจากท่ี
นกัศึกษาไดศึ้กษา
ดว้ยตนเองจากส่ือ
เอกสารการสอน
มาแลว้ โดยจดัใหมี้
การสอนเสริม ปี
การศึกษาละประมาณ 
70 ชุดวชิา 

2. จดัท าแผนการสอน
เสริมทุกภาค
การศึกษา 

3. ประเมินผลคุณภาพ
การถ่ายทอดความรู้
ของคณาจารยส์อน
เสริม 

1. ก าหนดชุดวชิาท่ีจะจดั
สอนเสริมพร้อม
ก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีสอนเสริม 
(จดัท าตารางสอน
เสริม) 

2. แจง้ตารางสอนเสริม
ใหน้กัศึกษาทราบผา่น 
Web Site มสธ. 
(www.stou.ac.th) 

3. แจง้ความจ านงการขอ
ใชส้ถานท่ีสอนเสริม
ไปท่ีศูนยบ์ริการ
การศึกษา 

4. หนงัสือเชิญอาจารยไ์ป
สอนเสริมตามวนั/เวลา 
และสถานท่ีท่ีก าหนด 

5. จดัส่งแบบประเมินผล
การสอนเสริมให้
ศูนยบ์ริการการศึกษา
ด าเนินการ 

1. มีการจดัสอนเสริม
เป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา โดยมี
เป้าหมายการศึกษา
ภาคการศึกษาละ
ประมาณ 70 ชุดวชิา 
และด าเนินการได้
แลว้เสร็จดงัน้ี 

      1) ปีการศึกษา 2546 
ด าเนินการได้
แลว้เสร็จ  70  
ชุดวชิา 

2) ปีการศึกษา 
2549 ด าเนินการ
ได ้ แลว้เสร็จ  
70  ชุดวชิา 

2. มีการประเมินผล
คุณภาพการถ่ายทอด
ความรู้ของอาจารย์
สอนเสริม 

3. ส่งผลการประเมิน
ใหส้าขาวชิาไดน้ า
ขอ้มูลไปปรับปรุง
และพฒันาการ
ถ่ายทอดความรู้ผา่น
ช่องทางการสอนเสริม
ใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ต่อไป 

 

จากปัญหาในการ
ด าเนินการท่ีพบ ไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ข คือ 
ไดเ้พิ่มช่องทาง การ
สอนเสริมในรูปแบบ
อ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ การ
สอนเสริมผา่น Internet 

(e-Tutorial)  โดย
นกัศึกษาท่ีมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  และ
เช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย Internet แลว้  
สามารถรับฟังการ
สอนเสริมท่ีบา้นพกั
อาศยัได ้
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4) การกระจายของศูนยบ์ริการการศึกษาในระดบัภูมิภาค 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ การ
กระจายของศูนยบ์ริการการศึกษาในระดบัภูมิภาค ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
 
PLAN DO CHECK ACTION 

     มหาวทิยาลยัมี
แนวทางการกระจาย
ศูนยบ์ริการการศึกษา
ในระดบัภูมิภาคเพื่อให้
บริการนกัศึกษาได้
อยา่งทัว่ถึง  โดย
มหาวทิยาลยัไดมี้การ
จดัตั้งศูนยว์ทิยพฒันา
และแต่งตั้งศูนยบ์ริการ
การศึกษาโดยความ
ร่วมมือกบักรมสามญั
ศึกษา  
(ช่ือเดิม) โดยมีการ
กระจาย ดงัน้ี 
    1) ศูนยว์ทิยพฒันา 
มสธ. จ านวน 10 แห่ง 
กระจายอยูใ่นทุก
ภูมิภาค 
    2) ศูนยบ์ริการ
การศึกษาจงัหวดั 
จ านวน 82 แห่ง 
กระจายอยูใ่นทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ โดย
ความร่วมมือกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษา
ประจ าจงัหวดั เพื่อการ
จดัสอนเสริมและจดั
สอบ 

ขั้นตอนการจดัสอน
เสริมและสัมมนาเสริม 
ณ ศูนยบ์ริการการศึกษา
ในระดบัภูมิภาค  
1. จดัท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผูบ้ริหาร  และ
เจา้หนา้ท่ีประจ า
ศูนยบ์ริการการศึกษา 

2. ก าหนด วนั / เวลาและ
สถานท่ีเพื่อใชใ้นการ
จดักิจกรรมบริการ
การศึกษา และแจง้ให้
ศูนยบ์ริการการศึกษา
ทราบ  

3. มีการแจง้ตารางสอน
เสริม ก าหนดการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะ 
และก าหนดการ
สัมมนาเสริม ให้
นกัศึกษาทราบผา่น
ช่องทางต่างๆ 

 

มีการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานและการ
กระจายของ
ศูนยบ์ริการการศึกษา
ในระดบัภูมิภาค   
1. การตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน 
มหาวทิยาลยัไดข้อ
ความร่วมมือ
ศูนยบ์ริการ
การศึกษาท่ีมีการจดั
กิจกรรรมบริการ
การศึกษาใหจ้ดัส่ง
หลกัฐานการ
ปฏิบติังานกลบั
มหาวทิยาลยัทุกภาค
การศึกษา  

2. การตรวจสอบการ
กระจาย  ตรวจสอบ
วา่มหาวทิยาลยัมีการ
กระจายศูนยบ์ริการ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึง  

จากปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าว 
มหาวทิยาลยั ได้
ด าเนินการแกไ้ข คือ 
ไดท้  าขอ้ตกลงกบั
โรงแรมเพื่อขอใหเ้ป็น
สถานท่ีจดัสัมมนา
เสริม/เขม้ ณ โรงแรม
โฆษิต อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
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PLAN DO CHECK ACTION 
    3) ศูนยบ์ริการ
การศึกษาระดบั
ปริญญาโท จ านวน 11 

แห่ง กระจายอยูใ่นทุก
ภูมิภาค 

    4) ศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวชิาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน70 แห่ง 
กระจายอยูใ่นทุก
ภูมิภาค 

    5) สถานท่ีฝึก
ปฏิบติังานชุดวชิา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
จ านวน 14 แห่ง 
กระจายอยูใ่นทุก
ภูมิภาค 

    1)  การไปรษณีย ์

    2)  Web site มสธ.   
        (www.stou.ac.th) 
 

   1) ครอบคลุม 76 

จงัหวดั/แห่ง โดยมี
ศูนยบ์ริการ
การศึกษาจงัหวดั 
จ านวน 82 แห่ง 

   2) ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของ
ประเทศ โดยมี
ศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะ
กิจ (โรงพยาบาล
ในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข) 
จ านวน 70 แห่ง 
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5) ความถ่ีและกระบวนการในการติดต่อส่ือสารระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาเพื่อประเมิน

ความกา้วหนา้ในการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ

ความถ่ีและกระบวนการในการติดต่อส่ือสารระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาเพื่อประเมิน
ความกา้วหนา้ในการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

PLAN DO CHECK ACTION 
- จดัประชุมร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
สาขาวชิา  สทว. 
และสว.เพื่อร่วมกนั
ก าหนดแผนงานการ
จดัอบรม  คุณสมบติั
นกัศึกษาท่ีจะเขา้
อบรม และก าหนด
เกณฑก์าร
ประเมินผลนกัศึกษา 

- ส ารวจความพร้อม
ในการจดัอบรมของ
สาวชิาในแต่ละภาค
การศึกษา 

- ก าหนดระยะเวลา
การแจง้ก าหนดการ
อบรมเขม้พิเศษชุด
วชิาใหน้กัศึกษา
ทราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 25 วนั 

- จดัอบรมตามแผนการ
จดัอบรมเขม้ฯ โดย
ส านกัวชิาการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
1. แจง้ก าหนดการจดั
อบรมใหน้กัศึกษา
ทราบ   

2. ประสานการรับเงิน
ค่าลงทะเบียนการเขา้
อบรมกบัธนาคาร  

3. ประสานการใช้
สถานท่ีการจดัอบรม  
หอ้งพกั  อาหารและ
ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ประเมินผลการจดั
อบรมในชุดวชิาท่ีมี
นกัศึกษาเขา้อบรม
ตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป 

5. แจง้ผลการอบรม
นกัศึกษาใหน้กัศึกษา
ทราบ 2 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ ทาง Website 
และเอกสารทาง
ไปรษณีย ์ 

       

- สรุปผลการประเมิน
การจดัอบรมเพื่อ
รายงานใหผู้อ้  านวยการ
ส านกัวชิาการและ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบและหาแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุง
ต่อไป 

- รายงานสรุปค่าใชจ่้าย 
รายได ้จ านวนชุดวชิาท่ี
จดัอบรม และจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้อบรมใน
แต่ละภาคการศึกษาต่อ
ผูบ้ริหารและสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

- ผลการประเมินภายหลงั
การฝึกอบรม นกัศึกษา
สามารถสอบผา่น คิด
เป็นร้อยละ 99.57ของ
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ฝึกอบรม 

สรุปปัญหาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจดัอบรม
เขม้ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพ 
โดยมีขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1.  ประสานกบั
สาขาวชิาโดยวาจา
เพื่อหลีกเล่ียงการ
จดัอบรมในช่วง
เดียวกนั 

2. จดัท าแนวปฏิบติั
เก่ียวการจดัอบรม
เขม้พิเศษชุดวชิา
โดยก าหนดใหจ้ดั
อบรมเฉพาะหลงั
การสอบไล่และมี
การประกาศผล
สอบไล่แลว้ 
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PLAN DO CHECK ACTION 
- ก าหนดระยะเวลา
การแจง้ผลการอบรม
ใหน้กัศึกษาทราบ
ก่อนสอบซ่อมในแต่
ละภาคการศึกษา
อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนการอบรมเขม้พิเศษ
ชุดวชิาในปีการ ศึกษา 
2549 สรุปได ้ดงัน้ี 

1. มีการจดัอบรมเขม้
พิเศษชุดวชิา จ  านวน 84 
ชุดวชิา   

2. มีนกัศึกษาผา่น
การอบรมเขม้ จ  านวน 

2,086 คน จากผูเ้ขา้ 

อบรมเขม้ฯ  2,095 คน 

จากการน าไปปฏิบติั พบ
ปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส าคญั คือ 

- สถานท่ีการจดัอบรมไม่
เพียงพอเน่ืองจาก
สาขาวชิามกัจะก าหนด
จดัอบรมในช่วง
เดียวกนัหลายชุดวชิา 

- บางชุดวชิาจดัอบรม
ก่อนท่ีจะประกาศผล
สอบไล่ ท าใหน้กัศึกษา
บางคนตอ้งเสียค่าใช้
และเสียเวลา และจะ
ทราบวา่สอบผา่นใน
ระหวา่งการอบรม 
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2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
 
6) ประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์วชิาชีพอยา่ง ส าหรับชุดวชิาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ เช่น ชุด

วชิาทางการพยาบาลการส่งเสริมเกษตร และสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ

ประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์วชิาชีพอยา่ง ส าหรับชุดวชิาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ เช่น ชุด
วชิาทางการพยาบาลการส่งเสริมเกษตร และสหกรณ์ ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

-มีคณะกรรมการให้
นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัในการจดักิจกรรม
ประสบการณ์วชิาชีพ 

-มหาวทิยาลยัก าหนดให้
เป็นกิจกรรมก่อนส าเร็จ
การศึกษา  โดยนกัศึกษา
ทุกคนตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมการอบรม
ประสบการณ์วชิาชีพใน
สาขาวชิาท่ีเรียน 
-จดัประชุมร่วมกนั
ระหวา่งสาขาวชิา และ
ส านกัวชิาการเพื่อก าหนด
แผนการจดัอบรม หวัหนา้
วทิยากร วทิยากรกลุ่ม 
- ก าหนดระยะเวลาการ
แจง้ก าหนดการเขา้ร่วม
กิจกรรมล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 30-45 วนั  

- จดัอบรมตามแผนการจดั
อบรมเขม้ฯ โดยส านกั
วชิาการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. แจง้ก าหนดการจดัอบรม
ใหน้กัศึกษาทราบ   
2.  ประสานการใชส้ถานท่ี
การจดัอบรม  หอ้งพกั  
อาหารและดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. จดัเจา้หนา้ท่ี
ประสานงานในระหวา่ง
การจดัอบรมเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่วทิยากร
และนกัศึกษาท่ีเขา้อบรม 
ไดแ้ก่ การรับรายงานตวั  
การแบ่งกลุ่มนกัศึกษาตาม
สาขาวชิา  การเตรียม
กิจกรรมส าหรับวทิยากร 

 

- สรุปผลการประเมินการ
จดัอบรมเพื่อแจง้ให้
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
และหาแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป 

- รายงานสรุปจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรม
ชุดวชิาประสบการณ์
วชิาชีพในแต่ละภาค
การศึกษาต่อกองแผนงาน
และสาขาวชิาทั้ง 12 สาขา 

 - ผลการประเมินผล
กิจกรรมดา้นการสามารถ
น าไปประยกุตใ์ช ้ ในปี
การศึกษา2549 มีค่าเฉล่ีย = 

4.22      ถือวา่อยูใ่นระดบั 

มาก 
 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส านกั
วชิาการไดด้ าเนินการแกไ้ข
ดงัน้ี 

1. เพิ่มช่องทางการการ
ตรวจสอบก าหนดการเขา้
อบรมในระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือสามารถ
สอบถามโดยตรงทาง
โทรศพัท ์ 
2.ยดืหยุน่ใหน้กัศึกษาเล่ือน
การอบรมในช่วงท่ีสะดวก
ตามความจ าเป็น ยกเวน้ใน
ชุดวชิาท่ีมีการจดัอบรม
เพียงคร้ังเดียว 
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PLAN DO CHECK ACTION 
- ก าหนดแผนการใช้
กิจกรรมในทุกสาขาวชิา 
โดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาน า
ความรู้ท่ีไดศึ้กษาและสอบ
ผา่นมาแลว้ มาประยกุตใ์ช ้
หรือ มาบูรณาการความรู้
ในระหวา่งการอบรมซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรม
กลาง  กิจกรรมวชิาชีพ 

4.ประเมินผลการจดัอบรม 
ดา้นผูส้อนและดา้น
กิจกรรม(เฉพาะกิจกรรม
กลาง)ท่ีใหน้กัศึกษาท าใน
ระหวา่งการอบรม 
 

จากการด าเนินงานมีปัญหา
และอุปสรรคในการจดั
อบรมดงัน้ี 

- นกัศึกษาไม่ไดรั้บ
จดหมายแจง้ใหเ้ขา้อบรม 
ท าใหเ้สียเวลาเสียค่าใชจ่้าย
ท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาค
การศึกษาถดัไป 

- นกัศึกษาไม่สามารถเขา้
อบรมไดต้ามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดช่วง
การอบรมได ้เน่ืองจากมี
ภารกิจจ าเป็น 
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2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
 
7) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน             

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของความ
พึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
 
PLAN DO CHECK ACTION 

มหาวทิยาลยัมีนโยบาย
ใหค้วามส าคญัดา้น
คุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล 
โดยเฉพาะความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน 
จึงไดเ้สนอกระบวนงาน
เพื่อวดัความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ  
( นกัศึกษา ) ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของตวัช้ีวดัท่ี 6 ใน 
ค ารับรองการปฏิบติั
ราชการประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2550  จ านวน 3  
กระบวนงาน  คือ 
1) งานบริการให้
ค  าปรึกษานกัศึกษา
ท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง 
ระดบัปริญญาตรี   

ส านกังาน ก.พ.ร. ได้
วา่จา้งผูป้ระเมินอิสระ
ใหเ้ขา้มาส ารวจ
กระบวนงานดงักล่าว  
ตามประเด็นท่ีก าหนด  
โดยผูป้ระเมินอิสระได้
ประสาน งานกบั
มหาวทิยาลยัเพื่อ
ประเมินผลความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีทั้ง 3  
กระบวนงานคือ 

1)  งานบริการให้
ค  าปรึกษานกัศึกษาท่ีมา
ติดต่อดว้ยตนเอง ระดบั
ปริญญาตรี  สถานท่ี
ส ารวจ  หอ้งหน่วยค า
ร้องส านกัทะเบียนและ
วดัผล  ( ชั้น 1 อาคาร
บริการกลุ่มเป้าหมาย 
นกัศึกษาปริญญาตรี  
โดยวธีิการสัมภาษณ์ตวั
ต่อตวั 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน  
แสดงค่าร้อยละของผู ้
เขา้รับบริการท่ีมีความ
พึงพอใจ ไดด้งัน้ี 

   1)  งานบริการให้
ค  าปรึกษานกัศึกษา
ท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง 
ระดบัปริญญาตรี
นกัศึกษามีความพึง
พอใจ =3.9164 

   จุดท่ีควรปรับปรุง 

-  หอ้งท่ีมาติดต่อแคบ 

-  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
หายาก 

 

 

จากปัญหาอุปสรรคท่ี
พบ  ไดมี้การด าเนินการ
แกไ้ขปัญหา  ดงัน้ี   
1) จดัท าป้าย

ประชาสัมพนัธ์ให้
เห็นชดัเจน 

2) จดัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้
คน้หาขอ้มูล
เพิ่มข้ึน 
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PLAN DO CHECK ACTION 
2)  การจดัฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะนกัศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี  

3)  การจดัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ระดบั
ปริญญาตรี   

โดยแต่ละกระบวน 
งานจะส ารวจความพึง
พอใจ 4 ประเด็น  คือ 

1) ความพึงพอใจดา้น
กระบวนการ ขั้นตอน
การใหบ้ริการ 
2) ความพึงพอใจดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3) ความพึงพอใจดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก   

4) ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ 

   2) การจดัฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะนกัศึกษาผา่น
ช่อง ทางหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบจดัฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ  สถานท่ี
ส ารวจมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
กลุ่มเป้าหมายนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดย
วธีิการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั 

 3) การจดัการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
ระดบัปริญญาตรี   
สถานท่ีส ารวจ ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. 10  แห่ง  
ศูนยบ์ริการการศึกษา
ประจ าจงัหวดั  65  
จงัหวดั  และท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราชกลุ่ม 
เป้าหมายนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยวธีิการ
สัมภาษณ์ตวัต่อตวั 

2) การจดัฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะนกัศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี  
นกัศึกษามีความพึง
พอใจ = 4.0600 

3) การการจดั
ปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ ในระดบัปริญญา
ตรี  นกัศึกษามีความ
พึงพอใจ = 4.0838 

  จุดท่ีควรปรับปรุง 

- ควรเพิ่มส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์สรุปผล
การส ารวจ 

1. การส ารวจงาน
บริการ 3 งานบริการ  
ทุกงานบริการท่ี
ไดรั้บคะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจใน
ระดบัพอใจมาก  
( ค่าเฉล่ีย  4.0169 )  

2. งานบริการท่ีไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจในระดบั
พอใจมากสูงสุด คือ 
งานปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ระดบั
ปริญญาตรี 

- 

 



 

 

78 

PLAN DO CHECK ACTION 
   3. งานบริการท่ีไดรั้บ

คะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจในระดบัพอใจมาก
นอ้ยกวา่งานบริการอ่ืน ๆ 
คืองานบริการให้
ค  าปรึกษานกัศึกษาท่ีมา
ติดต่อดว้ยตนเองระดบั
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 

 ก าหนดเกณฑก์ารวดัตาม
ราย Likert Scales  

แบ่งเป็น 5 ระดบั  คือ 

คะแนน ช่วงคะแนน 

5 4.21-5.00 

4 3.41-4.20 
3 2.61-3.40 
2 1.81-2.60 
1 1.00-1.80  
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2.12.5   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา  
 
8) การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน/ การด ารงชีวติประจ าวนัของประชาชนท่ีลงทะเบียนเรียน

ในหลกัสูตรระยะสั้น 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ

น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน / การด ารงชีวติประจ าวนัของประชาชนท่ีลงทะเบียนเรียนใน
หลกัสูตรระยะสั้น ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. มหาวทิยาลยัมีปณิธาน
วา่  ในฐานะท่ีเป็น
มหาวทิยาลยัในระบบ
เปิด  ยดึหลกัการศึกษา
ตลอดชีวติ มุ่งพฒันา
คุณภาพของประชาชน
ทัว่ไป  เพิ่มพนูวทิย
ฐานะแก่ผูป้ระกอบ
อาชีพ  และขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ต่อส าหรับผูส้ าเร็จ
มธัยมศึกษาเพื่อสนอง
ความตอ้งการของ
บุคคลและสังคมดว้ย
การจดัระบบการเรียน
การสอนทางไกล  ซ่ึง
ใชส่ื้อการสอนทาง
ไปรษณีย์
วทิยกุระจายเสียง  
วทิยโุทรทศัน์  และ
วธีิการอ่ืน ๆ  ท่ีผูเ้รียน
สามารถศึกษาไดด้ว้ย  

ด าเนินการจดัฝึกอบรม
ตามแผนงานดงัน้ี 
1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบ
ดา้นต่าง ๆ ในการจดั
ฝึกอบรมแต่ละ
หลกัสูตร/โครงการ 

2. ประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรฝึกอบรมผา่น
ช่องทางต่าง ๆ  เช่น  
เวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยั  
หนงัสือพิมพ ์ รายการ
วทิยกุระจายเสียง-วทิยุ
โทรทศัน์ จดหมายถึง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ เป็น
ตน้ 

3. รับสมคัรผูเ้ขา้
ฝึกอบรมทั้งทาง
ไปรษณีย ์เวบ็ไซต ์
โทรศพัท ์และโทรสาร 

 

การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในการ 
จดัฝึกอบรมจะ
พิจารณาจากขอ้มูลต่าง 
ๆ ท่ีไดจ้ากการ
ประเมินผลซ่ึงมีการ
ประเมินจากผูเ้ขา้
อบรม  ผูอ้  านวยการ
โครงการฝึกอบรมและ
เลขานุการโครงการ
ฝึกอบรม  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
     จากการประเมินผล
การฝึกอบรมในรอบ
ปีงบประมาณ 2550  
(ตุลาคม 2549- 
กนัยายน 2550) ใน
หลกัสูตรทัว่ไปท่ี
ประชาชนลงทะเบียน
เขา้ฝึกอบรม ประมาณ 
3,400 คน ไม่พบ 
 

     แมว้า่จะจากการ
ด าเนินงานจะไม่พบ 
ปัญหาท่ีมีนยัส าคญัต่อ
คุณภาพเชิงวชิาการ
ของหลกัสูตร
ฝึกอบรม  แต่ 
มหาวทิยาลยัก็มิไดน่ิ้ง
นอนใจแมมี้ปัญหา
เล็กนอ้ยท่ีอาจกระทบ
ต่อความ 
พึงพอใจของ
ผูรั้บบริการก็ได้
ด าเนินการ 
แกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  เช่น  
การแจง้ใหศู้นย ์
สัมมนาปรับปรุงเร่ือง
อาหาร เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัได้
พยายามพฒันา
คุณภาพ 
การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แล 
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PLAN DO CHECK ACTION 
 ตนเอง  โดยไม่ตอ้งเขา้  
ชั้นเรียนตามปกติ  จึงมี
นโยบายในการจดั
การศึกษาตามอธัยาศยั
หรือการศึกษาต่อเน่ือง
ควบคู่ไปกบัการจดั
การศึกษาแบบมุ่ง
ปริญญาดว้ยโดยมีการ
จดักิจกรรมหลาย
รูปแบบกิจกรรมอยา่ง
หน่ึง คือ การจดั
ฝึกอบรมหลกัสูตร
ระยะสั้นแก่ประชาชน
ทัว่ไปและหน่วยงาน
ต่าง  ๆเป็นประจ าทุกปี
2. โครงการฝึกอบรม
หลกัสูตรระยะสั้นมี
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ดงัน้ี 
1) วเิคราะห์ความ
ตอ้งการฝึกอบรม
จากความ เห็น/ความ
ตอ้งการของ 

 ผูเ้ขา้อบรมในปีท่ี
ผา่นมาจากการ
ส ารวจความตอ้งการ
ในการฝึกอบรมของ
กลุ่ม เป้าหมายและ
จากการส ารวจตลาด
ฝึกอบรมในประเทศ 

4. ประสานงานการ
เตรียมการดา้นต่างๆ
ในการจดัฝึกอบรม 
เช่น อาคาร สถานท่ี
อาหาร 
โสตทศันูปกรณ์ เป็น
ตน้ 

5. ด าเนินการจดัฝึกอบรม
ตามกระบวนการท่ี
ก าหนดไว ้โดยเนน้
การใชเ้ทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบประสม
ประสาน  เช่น การ
บรรยาย  การฝึกปฏิบติั  
สถานการณ์จ าลอง/
สมมติ  การศึกษาดูงาน 
เป็นตน้ 

ปัญหาท่ีมีนยัส าคญัต่อ
คุณภาพเชิงวชิาการ
ของการจดัฝึกอบรม  
มีเพียงปัญหาดา้น
อาหารและสถานท่ี
บา้งเล็กนอ้ย  
นอกจากน้ีก็เป็น
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้
อบรม 

ในเร่ืองการเพิ่ม
ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 

และการปรับขนาด
ตวัอกัษรในเอกสาร 

ประกอบการฝึกอบรม 

โครงการเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่ 

ผูเ้ขา้อบรมอยูเ่สมอ 
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PLAN DO CHECK ACTION 
2) ออกแบบหลกัสูตร  
โดยผูท่ี้มีความรู้
ความเช่ียวชาญใน
เร่ืองนั้นๆ โดยเนน้
การน าไปใช้
ประโยชน์ในการท า 
งานหรือการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 

1) กรอบคุณวฒิุของกรรมการในการออกขอ้สอบ 
2) กระบวนการวางแผนการจดัศูนยส์อบ 
3) เกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของอาจารยผ์ูคุ้มสอบทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกั และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย  
4) อตัราการทุจริตในการสอบ 
5) การรายงานผลการด าเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดรายวชิาท่ีมีการ สอบ

(Occurrence report) 
6) การน าผลในขอ้ 6.12.5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล 
7) คุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ (ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก) 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
1) กรอบคุณวฒิุของกรรมการในการออกขอ้สอบ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
กรอบคุณวฒิุของกรรมการในการออกขอ้สอบ ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

 ก าหนดกรรมการ
ออกขอ้สอบ จาก
คณะกรรมการกลุ่มผลิต
ชุดวชิา (Course Team) ซ่ึง
มีคุณวฒิุตรงกบัเน้ือหา
ตามคุณสมบติัของ 
Course Team และเสนอ
ต่อสภาวชิาการแต่งตั้ง
กรรมการออกขอ้สอบ 

1. สาขาวชิาก าหนดผู ้
ออกขอ้สอบแต่ละ
หน่วยจากผูเ้ขียน
เอกสารการสอน และ
จดัส่งรายช่ือกรรมการ
ออกขอ้สอบมายงั 
สทว. เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการออกขอ้สอบ 
เสนอสภาวชิาการ 

2. กรรมการออกขอ้สอบ
ท่ีเป็นบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัออก
ขอ้สอบไดไ้ม่เกิน 3 
หน่วยต่อชุดวชิาต่อ
ภาคการศึกษา หากมี
ความจ าเป็นตอ้งออก
ขอ้สอบมากกวา่เกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้ใหเ้สนอ
สภาวชิาการพิจารณา
ต่อไป 

1. มีรายช่ือผูอ้อก
ขอ้สอบจาก
สาขาวชิา 

2. มีการจดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ
ออกขอ้สอบเสนอ
สภาวชิาการ 

3. มีมติสภาวชิาการ
เก่ียวกบัปริมาณ
ภาระงานการออก
ขอ้สอบ 

 

 กรณีผูอ้อกขอ้สอบ
ไม่เป็นผูเ้ขียนเน่ืองจาก
ผูเ้ขียนเอกสารการสอน
เกษียณอาย ุสาขาวชิา
จะตอ้งพิจารณาเสนอ
สภาวชิาการใหผู้มี้พื้น
ความรู้เก่ียวกบั
เน้ือหาวชิานั้น ๆ เป็นผู ้
ออกขอ้สอบแทน 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
2) กระบวนการวางแผนการจดัศูนยส์อบ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
กระบวนการวางแผนการจดัศูนยส์อบ ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

1. มีการวางแผนการจดั
สอบเป็นระบบท่ี
สอดคลอ้งกบั
ปรัชญาการศึกษา
และนโยบายของ
มหาวทิยาลยัจดัสอบ
ทุกจงัหวดัและอ าเภอ
ท่ีเป็นสนามสอบทัว่
ประเทศ และจดัสอบ
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 
วนั (วนัเสาร์และวนั
อาทิตย)์ 

2. มีการประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการสอบ 

3. มีการด าเนินงาน
สอบท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทุกสนาม
สอบ โดยการจดัการ
ปฐมนิเทศคณะผู้
ประสานงานการ
สอบของ
มหาวทิยาลยั และ
บุคลากรด าเนินการ 

1. จดัท าตารางสอบใน
การจดัสอบแต่ละ
ภาคการศึกษาไว้
ก่อนล่วงหนา้ เพื่อให้
นกัศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียน 

2. วเิคราะห์จ านวน
นกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนเพื่อ
ด าเนินการจดัสอบ
ในแต่ละภาค
การศึกษา และจดัท า
รายละเอียดการจดั
สอบของแต่ละภาค
การศึกษา 

3. ติดต่อประสานงาน
กบัสนามสอบเพื่อ
ขอใชเ้ป็นสนามสอบ 

4. น าเสนอความพร้อม
ในการจดัสนามสอบ
ต่อคณะกรรมการ
อ านวย การสอบ 

5. จดัเตรียมสถานท่ี
สอบ บุคลากร  

1. มีการก าหนด
รายละเอียดให้
นกัศึกษาเขา้สอบ
ในแต่ละสนาม
สอบ 

2. มีตารางสอบ
ล่วงหนา้หน่ึงปี
การศึกษา 

3. มีการประสานงาน
กบัสนามสอบเพื่อ
ใชเ้ป็นสนามสอบ 

4. มีการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในแต่ละภาค
การศึกษา 

5. มีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อ
แจง้จ านวนหอ้ง
สอบและบุคลากร
ด าเนินการสอบใน
แต่ละสนามสอบ 

6. มีการจดัเตรียม
แบบทดสอบให้
เพียงพอกบัจ านวน  

1. มีการประเมินผล
การจดัสอบนแต่ละ
ภาคการศึกษา โดย
ใหผู้ป้ระสานงาน
การสอบเป็น
ผูร้ายงานในแบบ
รายงาน
ประสานงานการ
สอบ 

2. มีการประเมินผล
การใชบ้ริการรถ
เช่ารับ-ส่งขอ้สอบ 

3. มีการสรุปและ
ประเมิน
กระบวนการวาง
แผนการจดัสอบ 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการ
วางแผนการจดั
สอบ 

4. มีการสรุปค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นการจดัสอบ  
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PLAN DO CHECK ACTION 
 สอบ ณ สนามสอบ  ด าเนินการสอบทั้ง

ของ มสธ. และ
สนามสอบ 

6. จดัเตรียมบรรจุ
แบบทดสอบ จ าแนก
ตามสนามสอบ ชุด
วชิา วนัสอบ และ
คาบเวลาสอบ 

7. จดัเตรียมพาหนะใน
การเดินทาง 
ประกอบดว้ยการ
เดินทางโดย
เคร่ืองบิน รถไฟ  
รถไมโครบสัของ
มหาวทิยาลยั และรถ 
ไมโครบสัเช่า 

8. จดัเตรียมเอกสาร
ประกอบการจดัสอบ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการสอบ และ
วสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช ้ณ 
สนามสอบ 

9. ด าเนินการ
ปฐมนิเทศคณะผู้
ประสานงานการ
สอบ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการสอบเป็น
มาตรฐานเดียวกนัใน
ทุกสนามสอบ 

 นกัศึกษาท่ีจดัสอบ
ในแต่ละชุดวชิา
และแต่ละหอ้งสอบ 

7. มีการจดัเตรียม
ยานพาหนะในการ
รับส่งแบบทดสอบ
และผูป้ระสานงาน
การสอบในทุก
สนามสอบ 

8. มีการจดัเตรียม
เอกสารใหค้ณะผู้
ประสานงานการ
สอบเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินการสอบ 

9. มีการจดัเตรียม
ค่าตอบแทน
ค่าใชจ่้ายในแต่ละ
สนามสอบ 

10.มีการจดัเตรียมวสัดุ
ใหเ้พียงพอในการ
จดัสอบของแต่ละ
สนามสอบ 

11.มีการลงเวลาการ
ปฏิบติังานของ
บุคลากรด าเนินการ
สอบ 

12.มีการลงลายมือของ
ผูเ้ขา้สอบ 

 จากจ านวน
นกัศึกษาท่ีจดัสอบ
และจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบ
จริงในแต่ละภาค
การศึกษา 
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 10.การด าเนินการจดั

สอบ ณ สนามสอบ 
ประกอบดว้ย
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
สอบ ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการสนาม
สอบ หวัหนา้ตึก 
เจา้หนา้ท่ีกองกลาง 
กรรมการคุมสอบ 
นกัการภารโรง/ยาม
รักษาการณ์ 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
3) เกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของอาจารยผ์ูคุ้มสอบทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกั และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
เกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของอาจารยผ์ูคุ้มสอบทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกั และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย ผา่นวงจร
เดมม่ิง ดงัน้ี 
 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. ก าหนดต าแหน่งทาง
ราชการของบุคลากร
ด าเนินการสอบ 

2. ตรวจสอบสถานภาพ
ความไม่เป็นนกัศึกษา
ของผูท่ี้จะท าหนา้ท่ี
เป็นบุคลากร
ด าเนินการสอบ 

1. ก าหนดบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานสอบเป็น
กรรมการคุมสอบ 
จะตอ้งเป็นขา้ราชการ
หรือครูตั้งแต่ระดบั 3 
ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 
โดยใหผู้อ้  านวยการ
สนามสอบตรวจสอบ
รายช่ือผูป้ฏิบติังานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ก่อน
ส่งมายงั มสธ. 

2. หา้มไม่ใหก้รรมการ
คุมสอบของ
มหาวทิยาลยัมี
สถานภาพเป็น
นกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 

3. จดัท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรด าเนินการ
สอบของสนามสอบ
จากรายช่ือบุคลากรท่ี
สนามสอบจดัส่งมา
ให ้

1. มีรายช่ือบุคลากร
สนามสอบท่ี
สถาบนัการศึกษาได้
ระบุต าแหน่งทาง
ราชการไว ้

2. มีระบบการ
ตรวจสอบความเป็น
นกัศึกษาของ
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
สอบ 

1. ถา้พบวา่มีรายช่ือ
บุคลากรท่ีสนามสอบ
ส่งมาเพื่อปฏิบติังาน
สอบมีสถานภาพเป็น
นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัจะระงบั
ไม่ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
จนกวา่จะส าเร็จ
การศึกษาหรือสนาม
สอบยนืยนัไดว้า่
ไม่ใช่บุคคลคน
เดียวกนักบันกัศึกษา  
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
4) อตัราการทุจริตในการสอบ  

 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนนอิงเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าของตวับ่งช้ี (ร้อยละ) 
 
 
 
 
- ในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี1/2549 ร้อยละของการทุจริตในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
- ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2549 ร้อยละของการทุจริตในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
- ในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี2/2549 ร้อยละของการทุจริตในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 0.0015 
- ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี2 และภาค
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2549 

ร้อยละของการทุจริตในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

 
การคํานวณค่าร้อยละ 

- ร้อยละของการทุจริตในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2549 เท่ากบั 0005.0100
109,366

2
  

- ร้อยละของการทุจริตในการสอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2549 เท่ากบั 0006.0100
965,158

1
  

- ร้อยละของการทุจริตในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2549 เท่ากบั 0015.0100
940,330

5
  

- ร้อยละของการทุจริตในการสอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2 และ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา2549 เท่ากบั 

0012.0100
766,163

2
  

 
 
 
  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
0.004-0.005 0.002-0.003 0.000-0.001 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
5) การรายงานผลการด าเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดรายวชิาท่ีมีการสอบ (Occurrence 

report) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ

รายงานผลการด าเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดรายวชิาท่ีมีการสอบ (Occurrence 
report) ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจขอ้สอบ 

2. มีคณะกรรมการ
ตดัสินผลสอบ 

3. ก าหนดแผนการปฏิบติั 
งานตรวจขอ้สอบ 

4. จดัท าสถิติจ านวนผู้
เขา้สอบ/ขาดสอบ
ในแต่ละชุดวชิา
จ าแนกตามชุดวชิา
และจ าแนกตาม
สนามสอบ 

5. ก าหนดการแจง้ผล
สอบ 

6. ก าหนดช่องทางการ
แจง้ผลสอบไว้
หลายช่องทาง 

1. สาขาวชิาแจง้รายช่ือ
กรรมการ
ตรวจขอ้สอบ 

2. สทว จดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจขอ้สอบ และจดั
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจขอ้สอบ เพื่อ
เลือกวนั เวลา ปฏิบติั 
งานควบคุมการตรวจ 
ขอ้สอบ โดยในแต่
ละคาบเวลาจะจดั
กรรมการควบคุม 3 
คน 

3. การคดัแยก
กระดาษค าตอบมี
การตรวจสอบ
กระดาษ ค าตอบกบั
บญัชีลงลายมือช่ือ
เขา้สอบของ
นกัศึกษาในแต่ละ
ชุดวชิา 

1. มีการแจง้รายช่ือ
กรรมการ
ตรวจขอ้สอบจาก
สาขาวชิา และมีการ
จดัท าค าสั่ง
กรรมการ
ตรวจขอ้สอบ 

2. มีการจดัประชุมเพื่อ
เลือกวนัปฏิบติังาน
ควบคุมการ
ตรวจขอ้สอบ 

3. มีการตรวจสอบ
กระดาษตอบกบัใบ
ลงลายมือช่ือผูเ้ขา้
สอบและสถิติ
จ านวนผูเ้ขา้สอบ/
ขาดสอบท่ีไดรั้บ
จากสนามสอบ 

4. มีตารางการ
ปฏิบติังานของ
กรรมการตรวจ 
ขอ้สอบ และมีคณะ 
กรรมการควบคุม  

1. สรุปจ านวนผูเ้ขา้
สอบ/ขาดสอบ
จ าแนกตามชุดวชิา
และสนามสอบ กรณี
ท่ีสนามสอบกรอก
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
สทว.แจง้ในการ
ปฐมนิเทศผูป้ระสาน 
งานการสอบ เพื่อน า
ขอ้มูลดงักล่าวไป
แจง้ต่อสนามสอบใน
การสอบภาค
การศึกษาถดัไป 

2. มีการตรวจสอบการ
ส่งคะแนนขอ้สอบท่ี
เป็นอตันยั  ทั้งน้ี 
สทว.จดัท าสรุป
ส าหรับชุดวชิาท่ีส่ง
ก่อนก าหนด ชุดวชิา
ท่ีส่งตามก าหนด 
และชุดวชิาท่ีส่งหลงั
ก าหนด เสนอต่อ
คณะกรรมการตดัสิน 
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 4. ควบคุมการ

ปฏิบติังานคดัแยก
กระดาษ ค าตอบ
และแบบ ทดสอบ
หลงัจากการ
ด าเนินการสอบแลว้
เสร็จ 

5. จดัส่ง
กระดาษค าตอบ
อตันยัใหส้าขาวชิา
มอบหมายให้
กรรมการ
ตรวจขอ้สอบอตันยั
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
สองสัปดาห์ท่ีไดรั้บ
กระดาษค าตอบจาก 
สทว. 

6. ควบคุมการตรวจ
กระดาษค าตอบ
ปรนยัโดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

7. เสนอคะแนนผลการ
สอบต่อ
คณะกรรมการ
ตดัสินผลการสอบ 

8. การแจง้ผลการสอบ 
 - แจง้ผลการ
สอบชุดวชิาท่ีเป็น
ขอ้สอบแบบ 

 การปฏิบติังานคดั
แยกกระดาษค าตอบ
และแบบทดสอบ 

5. มีการจดัส่งกระดาษ 
ค าตอบอตันยัให้
สาขาวชิา 

6. มีตารางควบคุมการ
ตรวจ
กระดาษค าตอบ
ปรนยั และมี
คณะกรรมการ
ควบคุมการตรวจ
กระดาษค าตอบ
ปรนยั 

7. มีรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ตดัสินผลสอบ 

 

ผลสอบ เพื่อก าหนด
มาตรการส าหรับชุด
วชิาท่ีส่งคะแนนชา้
กวา่ก าหนด ท าให้
เกิดผลกระทบต่อ
การแจง้ผลการสอบ
ล่าชา้ 
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  ปรนยัลว้นภายใน 30-35 

วนัหลงัสอบ 

 - แจง้ผลการสอบชุด
วชิาท่ีเป็นขอ้สอบแบบ
ปรนยัผสมอตันยั และ
อตันยัลว้น ภายใน 40-45 

วนัหลงัสอบ 

 - แจง้ผลสอบเป็น
รายบุคคลทางไปรษณีย ์
แจง้ผลสอบทาง
โทรศพัทอ์ตัโนมติั และ
ทางเวบ็ไซดข์อง
มหาวทิยาลยัฯ 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
6) การน าผลในขอ้ 6.12.5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของการ
น าผลในขอ้ 6.12.5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 
 

PLAN DO CHECK ACTION 
1. คณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ขอ้สอบ 

2. ก าหนดเกณฑก์าร
ปรับปรุงคุณภาพ
ขอ้สอบ 

3. ผลการวเิคราะห์
ขอ้สอบ 

4. คู่มือการปรับปรุง
ขอ้สอบ 

5. การจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการพฒันา
แบบทดสอบ/การ
ปรับปรุงขอ้สอบ 

1. สาขาวชิาจดัส่ง
รายช่ือกรรมการ
ปรับปรุงขอ้สอบแต่
ละชุดวชิาให ้สทว. 

2. สทว จดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงขอ้สอบ
เสนอสภาวชิาการ 
และ มีการก าหนด
เกณฑก์ารปรับปรุง
คุณภาพขอ้สอบ โดย
ก าหนดคุณสมบติั
ของกรรมการ ดงัน้ี 

 -  จ านวนกรรมการชุด
วชิาละไม่ต ่ากวา่ 5 

คน 

 - กรรมการปรับปรุง
คุณภาพขอ้สอบคน
ละไม่เกิน 3 หน่วยต่อ
ชุดวชิา 

 - กรรมการปรับปรุง
คุณภาพขอ้สอบคน
ละไม่เกิน 5 หน่วยต่อ 

1. มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
หน่วยท่ี ตอนท่ี 
เร่ืองท่ี และเน้ือหา
ในการออกขอ้สอบ
ในแต่ละขอ้ และ
ตรวจสอบลายมือ
ช่ือของประธานชุด
วชิา 

2. มีการลงลายมือช่ือ
ของนกัวดัผล
ประจ าชุดวชิาวา่
ดว้ยการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งใน
เน้ือหาวชิาและ
หลกัการวดัผลแลว้ 

 

1. ขอ้สอบปรับปรุง
แลว้ ถา้ 
นกัวดัผลพบวา่ไม่
ถูกตอ้งหรือ 
ไม่ครบถว้น
สมบูรณ์ สทว.
แจง้ใหป้ระธาน
ชุดวชิามาแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง 
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PLAN DO CHECK ACTION 
  ภาคการศึกษา 

 - ประธานกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ขอ้สอบไดไ้ม่เกิน 2 ชุด
วชิาต่อภาคการศึกษา 

 - หากเกินจากเกณฑท่ี์
ก าหนดใหเ้สนอสภา
วชิาการพิจารณา 

3. มีการวเิคราะห์ขอ้สอบ
ทุกชุดวชิาและทุกภาค
การศึกษา มีการแปรผล
การวเิคราะห์ขอ้สอบ
รายขอ้ ขอ้สอบท่ีน ามา
ปรับปรุงเป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั 5 ตวัเลือก 
ประกอบดว้ยตวัถูก
ท่ีสุด 1 ตวัเลือก และตวั
ลวง 4 ตวัเลือก ผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดจ้ะแปล
ผลสั้น ๆ ดงันั้น เพื่อ
สร้างความเขา้ใจจึง
ขยายความของผลการ
วเิคราะห์โดยจดัท าเป็น
คู่มือ 

4. สทว. จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อให้
ความรู้ในการสร้าง
ขอ้สอบและการ
ปรับปรุงแบบทดสอบ
โดยนกัวดัผลการศึกษา 
และมีการตรวจสอบ
ขอ้สอบท่ีปรับปรุงแลว้
โดยนกัวดัผลการศึกษา 
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2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล  
 
7) คุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ (ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองของ
คุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ (ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก) ผา่นวงจรเดมม่ิง ดงัน้ี 

 
PLAN DO CHECK ACTION 

1. ก าหนดชุดวชิาท่ีจะ
น าเขา้คลงัขอ้สอบ 

2. แต่งตั้งกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ขอ้สอบ 

3. ตรวจสอบ
คุณสมบติัเฉพาะของ
ขอ้สอบ 

4. พิมพข์อ้สอบเขา้คลงั
ขอ้สอบมาตรฐาน 

5. ก าหนดเกณฑก์าร
สุ่มขอ้สอบและ
จดัท าตน้ฉบบั
แบบทดสอบ 

1. สทว แจง้สาขาวชิา
เพื่อพิจารณาชุดวชิา
ท่ีจะไม่มีการ
ปรับปรุงเน้ือหาวชิา
น าขอ้สอบท่ี
ปรับปรุงแลว้เขา้
คลงัขอ้สอบ 

2. ขอ้สอบท่ีน าเขา้คลงั
ขอ้สอบ ตอ้งไดรั้บ
การปรับปรุงและใช้
สอบมาแลว้ 4 ภาค
การศึกษา 

3. สทว จดัส่งขอ้สอบ
และผลการวเิคราะห์
ขอ้สอบใหป้ระธาน
กรรมการปรับปรุง
ขอ้สอบชุดวชิาไป
ด าเนินการปรับปรุง 

4. จดัพิมพข์อ้สอบเขา้
คลงัขอ้สอบ
มาตรฐาน 

5. นกัวดัผลการศึกษา
สุ่มขอ้สอบตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 
และจดัท าตน้ฉบบั
แบบทดสอบ 

1. สทว รวบรวม
ขอ้สอบทั้งหมดท่ี
ปรับปรุงแลว้มา
ตรวจสอบความ
ซ ้ าซอ้นของขอ้สอบ
โดยนกัวดัผล
การศึกษา 

2. ตรวจสอบเน้ือหา
กบัวตัถุประสงค์
และแผนผงัการ
สร้างขอ้สอบ 

3. นกัวดัผลการศึกษา
ตรวจ
คุณสมบติัเฉพาะ
ของขอ้สอบไดแ้ก่ 
ค่าความยาก มีค่า
ระหวา่ง 0.20 - 0.80 
และค่าอ านาจ
จ าแนก มีค่าตั้งแต่ 
0.20 ข้ึนไป 

4. ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของขอ้สอบกบั
เกณฑก์ารสุ่ม 

5. ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของ
แบบทดสอบก่อน
ส่งส านกัพิมพ ์

 ขอ้สอบท่ีสุ่ม
ออกมาเป็นฉบบัแลว้
หากมีความซ ้ าซอ้น
ของขอ้สอบจะตอ้งตดั
ขอ้สอบท่ีซ ้ าออก
เปล่ียนเป็นขอ้สอบ
ใหม่ ท่ีมีวตัถุประสงค์
เดียวกนั เน้ือหา
เดียวกนั 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่2 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยัเอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ 

2. มหาวทิยาลยัส่งเสริมใหค้ณาจารยพ์ฒันาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ e-learning ซ่ึงช่วยใหก้าร
จดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนและการพฒันา
หลกัสูตรของสาขาวชิาต่างๆ ไดรั้บความ
ร่วมมือดว้ยดีจากบุคคล องคก์ร และชุมชน
ภายนอก 

4. มหาวทิยาลยัมีกระบวนการส่งเสริมให้
คณาจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นจรรยาบรรณ
รับผดิชอบ 

5. คณาจารยส่์วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเป็น
ท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

1. ควรเร่งรัดปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุก
หลกัสูตร เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
หลกัสูตรและการผลิตบณัฑิต 

2. ควรส่งเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก เพื่อทดแทนก าลงัคนท่ีจะ
เกษียณอาย ุ

3. สาขาวชิาควรแต่งตั้งคณะท างานดา้น
จรรยาบรรณโดยเฉพาะ เพื่อใหท้  าหนา้ท่ี
วางแผน ด าเนินการป้องกนั และหาแนว
ทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1  มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปี

ท่ี 1 
มีการส ารวจความตอ้งการบริการต่างๆ จาก
นกัศึกษาใหม่ โดยใหแ้สดงความตอ้งการ ในแบบ
สอบ ถามในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และฝ่าย
แนะแนวการศึกษาไดส้รุปขอ้มูลจากแบบสอบถาม
สรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นการ
จดัส่งเอกสารการเรียนการสอน บริการดา้นการ
ติดต่อแบบสอบถามทางวชิาการท่ีสาขาวชิา บริการ
ดา้นสอนเสริม ขั้นตอนกระบวนการลงทะเบียน 
วธีิการเขา้รับบริการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน และการ
ติดต่อส่ือสารกบัมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

มีการจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศึกษาผา่นส่ือต่างๆ 
ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมปฐมนิเทศแบบเผชิญหนา้ใน
ทอ้งถ่ิน โดยจดัคณาจารยไ์ปปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ จงัหวดัละ 1 คนถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศ
ไทยช่อง 11 สถานีวทิยโุทรทศัน์ทาง ไกลผา่น
ดาวเทียม โรงเรียนวงัไกลกงัวล DLTV 8 ช่อง 88 
และ UBC ช่อง 55  ถ่ายทอดสดทาง Internet ผา่น 
Website http://www.stou.ac.th  จดัท าCD 
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และ CD ปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ประจ าสาขาวชิา 

 
 

http://www.stou.sc.th/


 

 

97 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
3.  มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของนกัศึกษา 
มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติ
นกัศึกษาในรูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้ม และการ
ใหส่ิ้งสนบัสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาท่ีจะท าให้
คุณภาพชีวติของนกัศึกษาดีข้ึน 

4.  มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา ด าเนินงานโครงการแนะแนวนดัหมาย  ด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษาดว้ยตนเอง
ในระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งด าเนินงาน
โครงการสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผา่น
อินเทอร์เน็ต 

5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
1. การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงเพื่อแนะแนว

การศึกษา 
2. การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เพื่อแนะแนว

การศึกษา 
3. การผลิตรายการ WebCasting คุยกบันกัแนะ

แนวการศึกษา 
4. สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผา่น

อินเตอร์เน็ต 
5. บริการขอ้มูลทางส่ิงพิมพ ์เช่น ข่าว มสธ., 

เอกสารแนะแนวเฉพาะเร่ือง 
6. มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทาง

วชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
มีการจดัโครงการฝึกอบรมบณัฑิตอาสา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 

เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี 
มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกภาค
การศึกษา ไดแ้ก่ โครงการแนะแนวนดัหมาย  
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษาดว้ยตนเอง
ในระบบการศึกษาทางไกล การส ารวจความ 
พึงพอใจการจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
จากนกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
ท่ีจดัทัว่ประเทศ 

8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมา
พฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

มหาวทิยาลยั โดยส านกับริการการศึกษา ไดน้ าผล
การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการมาพฒันา การจดั
กิจกรรม โดยมีการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะหา
แนวทาง การพฒันางานในโครงการต่างๆ 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 8 ขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2  มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึ
ประสงค์  

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

มีการจดัท าเอกสารประกอบการ ด าเนินกิจกรรม
นกัศึกษา คู่มือการบริหารงบประมาณชมรมนกัศึกษา 
มอบใหค้ณะกรรมการชมรมนกัศึกษา และคณาจารย์
ท่ีปรึกษาใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.  มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษา
จดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภท โดย
อยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี  

    - กิจกรรมวชิาการ  
    - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
    - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
    - กิจกรรมนนัทนาการ  
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

มีการจดับริการนกัศึกษาวชิาทหาร บริการจดักิจกรรม
นกัศึกษา การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่ง
ประเทศไทย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพญ็
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมนนัทนาการ 
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์าร
นกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 

มีการก าหนดใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
คณาจารยแ์ละคณะ กรรมการชมรมนกัศึกษาจดัส่ง 
ราย งานผลการร่วมกิจกรรม เช่น แบบเสนอรายงาน
การไปเขา้ร่วมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเขา้ร่วม
กิจกรรมนกัศึกษา จดัส่งใหฝ่้ายกิจการนกัศึกษาเพื่อ
รับทราบและรวบรวม สรุปใหค้ณะกรรมการ
อ านวยการรับทราบทุกส้ินปีการศึกษา 

4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

มีการประเมินผล และน าเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการกิจกรรมนกัศึกษา พิจารณาใชเ้ป็นแนวทาง
ปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษาใหน้กัศึกษามีความ
พึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน ครบทุกขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่3 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
มหาวทิยาลยัมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายใน
การใหบ้ริการแก่นกัศึกษา เช่น โครงการแนะแนว
นดัหมาย  โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษา
ดว้ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล โครงการ
สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผา่น
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแก่นกัศึกษา
และรักษานกัศึกษาใหค้งอยูจ่นส าเร็จการศึกษา 

1. ควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึน และ
สนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษาเขา้มามีบทบาทใน
การจดักิจกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยัมากข้ึนดว้ย 

2. ควรมีแผนงานบริการศิษยเ์ก่าท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
การเปิดโอกาสใหเ้ขา้มาศึกษาต่อ หรือการอบรม
หลกัสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เป็นตน้ 
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องค์ประกอบที ่4 การวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการจดัท าระบบบริหารงานวจิยัและงาน

สร้างสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามแผนของ
สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวจิยั
ของชาติ 

มีการจดัท าระบบการบริหารงานวจิยัเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนของมหาวทิยาลยัและสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ โดยมี
คณะกรรมการวจิยัตามแผนหลกัการวจิยัของ
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2550 -2554 

2.  มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยั และงาน
สร้างสรรคท่ี์ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลการวจิยัของ
มหาวทิยาลยั เพื่อการบริหารงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลช่ือเร่ืองการวจิยั  
นกัวจิยั แหล่งทุน  งบประมาณการวจิยั ผลการ
ด าเนินการวจิยั การเบิกจ่ายเงินงวด และรายนาม
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นตน้ 

3.  มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพือ่ สนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ 

มีการจดัสรรทรัพยากรการเงินแก่นกัวจิยัของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปในลกัษณะการสร้างเสริมให้
เกิดนกัวจิยัใหม่เพิ่มข้ึน 

4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้น
การวจิยั 

มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการวจิยั
แก่บุคลากรของมหาวทิยาลยั  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
5. มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและยกยอ่ง

นกัวจิยัท่ีมีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น 
ด าเนินการจดัใหมี้การพิจารณาการใหร้างวลั
ผลงานวจิยั ประจ าปี 2550 ข้ึนเป็นคร้ังแรก  
หลงัจากมหาวทิยาลยัไดมี้ประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์
การใหร้างวลัผลงานวจิยั ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 
2549 โดยมีผลงานวจิยัท่ีอยูใ่นเกณฑจ์ านวน 8 เร่ือง 
และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวจิยั
ประจ าปี 2550 ซ่ึงคาดวา่จะประกาศผลรางวลั
ผลงานวจิยัไดใ้นปี 2551 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง
นกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทั้ง ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั้งในวงการ
วชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

มีประกาศใหเ้งินสนบัสนุนการ เผยแพร่ผลงานวจิยั
ทั้งในระดบั ชาติและระดบันานาชาติ และเชิญชวน
ใหส่้งบทความวจิยั/บทความทางวชิาการเพื่อลง
ตีพิมพใ์นวารสารของหน่วยงานภายนอก 

2.  มีระบบรวบรวม คดัสรรวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์เช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัต่อการใช้
ประโยชน์ 

มีระบบรวบรวมขอ้มูล โดยจดัท าฐานขอ้มูล
บทคดัยอ่งานวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลภาษาไทย 
บท คดัยอ่งานวจิยัดา้นการศึกษาทาง ไกล
ภาษาองักฤษ  ฐานขอ้มูลงาน วจิยัของมหาวทิยาลยั 
เผยแพร่ผลงานวจิยัในรูปแบบของเอกสาร และผา่น
ส่ืออ่ืนๆไดแ้ก่ ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 

3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

จดัประชุมทางวชิาการและน า เสนอผลงานวจิยั
ประจ าปี 2550 และท าการเผยแพร่ผลงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

4.  มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือ
ระหวา่งนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพื่อ
การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

ท าการเผยแพร่ผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั แก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิ
ของงานวจิยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรม
ใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 

สถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นหน่วยงานประสานใหมี้
การจดลิขสิทธ์ิงานวจิยั 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานส ร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่อจํานวนอาจาร ย์
ประจํา 

 
- วธีิค านวณ 
 

เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคภ์ายในและภายนอกสถาบนั 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัในปีการศึกษานั้น (ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
 25,000 บาท 

ปีการศึกษา 2550 มีงบประมาณสนบัสนุนเพื่อการท า
วจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในมหาวทิยาลยัเป็น
เงิน 11,432,231.05 บาท และจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นเงิน 1,427,749.20 บาท 
รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 12,859,980.25 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์
ไดรั้บจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเท่ากบั 
40,696.14 บาท ต่ออาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง 
จ านวน 316 คน (ไม่นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ) 
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- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2550 

ภายในสถาบนั ภายนอกสถาบนั รวมเงินสนบัสนุน 
ภายในและภายนอกถา

บนั                            
(บาท) 

จ านวน
ผูรั้บทุน 

(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ผูรั้บทุน 

(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนอาจารย์
ประจ า 

316 คน ** 
57 11,432,231.05 88 1,427,749.20 12,859,980.25 

ร้อยละต่ออาจารย์
ประจ าท่ีไดรั้บทุน 

18.04%  27.85%  
เฉลีย่ต่ออาจารย์ประจํา  
40,696.14 บาท : คน 

** นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระหวา่ง 

1 - 16,999 บาท 
ระหวา่ง 

17,000 - 24,999 บาท 
มากกวา่หรือเท่ากบั 25,000 

บาท 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  17,000 บาท 
 3 

ผลการด าเนินงาน 40,696.14 บาท 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4  ร้อยละของงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือน าไปใชป้ระโยชน์  
           ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติในปีการศึกษานั้น          x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัในปีการศึกษานั้น (ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ระหวา่งร้อยละ 
1 - 19 

19 
X100 = ร้อยละ 6.01 

316 
 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2550 

จ านวนการเผยแพร่ / 
น าไปใชป้ระโยชน์ 

ระดบัชาติ 
(เร่ือง) 

ระดบั
นานาชาติ 

(เร่ือง) 

รวม 
(เร่ือง) 

รวม
ทั้งส้ิน 
(เร่ือง) 

จ านวน 
อาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั** 

(คน) 

ร้อยละต่อ
อาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั 

ตีพิมพเ์ผยแพร่ 13 6 19 
19 316 6.01 

น าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 0 
** นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ระหวา่งร้อยละ 
1 - 19 

ระหวา่งร้อยละ 
20 - 29 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 20 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 6.01 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่4 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. องคก์ารภายนอกสถาบนัใหค้วามไวว้างใจใน

การมอบใหค้ณาจารยท์  าวจิยัเพื่อน าผลไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 

2. งานวจิยัของสาขาวชิาส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัซ่ึง
แหล่งทุนภายนอกเป็นผูจ้า้งใหค้ณาจารยเ์ป็นผู ้
ด าเนการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
งานในระดบัประเทศ 

3. มีระบบการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยั 
โดยมีการมอบรางวลังานวจิยัดีเด่นประจ าปี 

1. คณาจารยค์วรน าผลการวจิยัมาขยายผลต่อเป็น
ผลงานวชิาการท่ีเกิดจากการวเิคราะห์ 
สังเคราะห์งานวจิยัท่ีไดด้ าเนินการ เพื่อ
เผยแพร่เป็นผลงานใหม้ากข้ึน 

2. ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์/ นกัวจิยั
ไดตี้พิมพผ์ลงานท่ีท่ีมีคุณภาพในวารสาร
ระดบัชาติ / นานาชาติใหม้ากข้ึน 

3. ควรมีการจดัการความรู้ทั้งในประเด็นปัญหา 
รายละเอียด เทคนิคการท าวจิยั ขอ้บกพร่อง 
และส่ิงท่ีประสบความส าเร็จในประชาคมของ
นกัปฏิบติัท่ีมีจุดสนใจร่วมกนั 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ์และแผน

ด าเนินงานของการบริการวชิาการแก่สังคม 
มีแผนท่ียทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ และวสิัยทศัน์ โดย
มีคณะท างานเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์และมีการปรับ
แผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทุกปี 

2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงาน
ด าเนินการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมตามแผนท่ี
ก าหนด 

มีหน่วยงานยอ่ยเป็นฝ่ายต่างๆ เพื่อรับผดิชอบใน
การด าเนินการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมตามแผน
ท่ีก าหนด 

3.  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการ
ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

มีระเบียบวา่ดว้ยการบริหารโครงการฝึกอบรมและ
ระเบียบการรับสมคัรผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบตัร
และสัมฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษา และคู่มือการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ี
ก าหนด 

มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วชิาการแก่สังคม 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วชิาการแก่สังคม 

6.  มีการจดัท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวชิาการแก่สังคมเขา้กบัการเรียนการ
สอน หรือการวจิยั หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

- 

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณา
การระหวา่งการบริการวชิาการแก่สังคมกบั
ภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบนั 

- 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ร้อยละของอาจาร ย์ประจําทีม่ี ส่วนร่วมในการใ ห้บริการทางวชิาการแ ก่สังคมเป็นทีป่รึกษา
เป็นกรรมการวทิยานิพน ธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวชิาการ  กรรมการวชิาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาการ เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั  
เป็นกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติในปีการศึกษานั้น  

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 25 

173 
X100 = ร้อยละ 54.06 

320 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 14 ร้อยละ 15 - 24 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 25 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 15 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 54.06 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

X 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจํา 

 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ   
พฒันาและสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น  

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 
 

- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 

248 
X100 = ร้อยละ 78.48 

316 
 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 
** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1- 19 ร้อยละ 20 - 29 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 20 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 78.48 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

X 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 

- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 - 84 78.78 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 75 - 84 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 85 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 78.78 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5 จํานวนแหล่งให้บริการวชิาการและวชิาชีพทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

ปีการศึกษา 2550 มีแหล่งใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติ จ  านวน  5 แหล่ง ไดแ้ก่   

1) ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีารพิมพแ์ห่งชาติ   
2) ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง   
3) ส านกัคอมพิวเตอร์   
4) ส านกัทะเบียนและวดัผล   
5) ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 

 ทั้งน้ี ในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านกังาน 
ก.พ.ร. ไดรั้บรองแหล่งใหบ้ริการทั้ง 5 แหล่ง ดงักล่าวแลว้ 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1- 2 แหล่ง 3 แหล่ง 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

4 แหล่ง 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 แหล่ง 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 แหล่ง 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.1  มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ และวชิาชีพมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนและการวจัิย (สมศ. 3.3) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีแผนในการน าความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวชิาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการ
สอนและการวจิยั 

สาขาวชิาส่วนใหญ่ (ยกเวน้สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ) มีแผนในการน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียน
การสอนและการวจิยั  

2. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่ง
นอ้ย 1 โครงการ 

เช่น สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ/วชิาชีพ
คือ โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามยัระยะสั้น 
(60 ชัว่โมง) รุ่นท่ี 4 และโครงการการส่ือสารความ
เส่ียงดา้นพิษวทิยาสู่สาธารณะมาใชใ้นการเรียนการ
สอนในชุดวชิาพิษวทิยาและอาชีวเวชศาสตร์ และ
การตรวจประเมินดา้นการยศาสตร์ของบริษทั 
Spansion (Thailand) Limited ประจ าปี 2550มาใชใ้น
การเรียนการสอนในชุดวชิาการยศาสตร์ 

3.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการวจิยัอยา่งนอ้ย 1 
โครงการ 

เช่น สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วชิาชีพ
คือ โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามยัระยะสั้น 
(60 ชัว่โมง) รุ่นท่ี 4 มาใชใ้นงานวจิยัโครงการพฒันา
เคร่ืองมือและรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเพื่อขยายผลสู่
สถานประกอบการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ

วชิาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนและ
การวจิยั อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

เช่น สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ/วชิาชีพมา
ใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัโครงการการ
ส่ือสารความเส่ียงดา้นพิษวทิยาสู่สาธารณะมาใชใ้น
การเรียนการสอนในชุดวชิาพิษวทิยาและอาชีวเวช
ศาสตร์และการวจิยัเร่ือง Cancer Risk assessment from 
Exposure to trihalomethanes in Tap Water and Swimming 
Pool Water 

5. มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกบัการ
วจิยัและการบริการวชิาการ/วชิาชีพอยา่งนอ้ย 1 
โครงการ 

เช่น  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์มีการบูรณาการจดัการ
เรียนการสอนกบัการวจิยัและการบริการวชิาการ/
วชิาชีพ โดยไดรู้ปแบบใหม่ในการอบรมเขม้ของ
นกัศึกษาปริญญาโท  

- โครงการผูน้ าชุมชนของสาขาวชิานิติศาสตร์  
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการมากกวา่หรือ

เท่ากบั 4 ขอ้ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่5 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับทั้งในแวดวง
วชิาการและวชิาชีพ 

2. คณาจารยไ์ดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการ
ทางวชิาการแก่สังคม การท างานวจิยัต่างๆ มา
ปรับปรุงชุดวชาในส่วนของการเรียนการสอน
และจดัท าหลกัสูตรชุดวชิาใหม่ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน 

ควรสร้างระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ งาน
บริการวชิาการของมหาวทิยาลยัในภาพรวม โดย
มอบหมายใหส้ านกัการศึกษาต่อเน่ืองเป็น
หน่วยงานกลางรับผดิชอบ เพื่อใหง้านบริการ
ทางวชิาการของมหาวทิยาลยัมีความเป็นเอกภาพ
ภายใตค้วามหลากหลายของแต่ละสาขาวชิาท่ี
ต่างก็มีการใหบ้ริการทางวชิาการแก่นกัศึกษา 
และบุคคลภายนอก โดยใชว้งจร PDCA มา
พฒันารูปแบบการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม  
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องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัได ้และมี

แผนงานรองรับ 
มีนโยบาย และแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการปรับใช้
ศิลปวฒันธรรมต่างประเทศ โดยมีความสมดุล
ระหวา่งการปฏิบติังานภายในและภายนอกตาม
จุดเนน้ของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม บรรจุไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจ าปี 

3. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ 

มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
เขา้กบัภารกิจดว้ยการปฐมนิเทศนกัศึกษาและดา้น
การเรียนการสอน 

4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้น
ศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและ นานาชาติ 
อาทิ การจดัท าฐานขอ้มูล  ดา้นศิลปวฒันธรรม 
การสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม การ
จดักิจกรรม ประชุม เสวนาทางวชิาการ การ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและ
ต่อเน่ือง 

มีการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  อาทิ จดัพิธีถวายผา้
พระกฐินพระราชทาน ลอยกระทง  การแสดง
ศิลปวฒันธรรม งานประเพณีสงกรานต ์พิธี
ทอดผา้ป่าการศึกษา การฝึกอบรมนาฏศิลป์ส าหรับ
เยาวชน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้น

ศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ และมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

6. มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมใน
ระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน จดัท าวารสารศิลปวฒันธรรมใน
ระดบัต่างๆ มีความร่วมมือในการใหก้ารบริการ
วชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดบั
ต่าง ๆ 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่6 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1.  มหาวทิยาลยัมีกิจกรรมอนุรักษแ์ละเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมจ านวนมาก มีความ
หลากหลายของกิจกรรม ซ่ึงเนน้การศึกษาจงัหวดั
นนทบุรีอยา่งต่อเน่ือง 

2. มหาวทิยาลยัไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน
หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดีในกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

ควรมีการเผยแพร่และสร้างมาตรฐานงานดา้น
วฒันธรรมทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ เน่ืองจากมี
พื้นฐานการด าเนินงานท่ีดีอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะเป็นช่องทาง
หน่ึงท่ีจะช่วยใหม้หาวทิยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติต่อไป  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 สภาสถาบันใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลกัดันสถาบัน ให้แข่งขัน

ได้ในระดับสากล 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. สภาสภาบนัมีบทบาทส าคญัในการก าหนด

ทิศทางยทุธศาสตร์และนโยบายของสถาบนั 
สภามหาวทิยาลยัก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และ
นโยบายร่วมกบัมหาวทิยาลยั โดยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและใหค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลกัของสถาบนัมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

สภามหาวทิยาลยัติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญั
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอยา่งครบถว้น โดยมี
การติดตามและประเมินผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง
ในการใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงการท างานและพฒันาการท างานท่ีดียิง่ข้ึน 
โดยรวมมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง  

3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบนัอยา่งต ่าร้อย
ละ 80 ของแผน ในการประชุม แต่ละคร้ังมี
กรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการสภาสถาบนั
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

มีการประชุมสภามหาวทิยาลยัอยา่งต ่าร้อยละ 80 
ของแผน โดยกรรมการสภามหาวทิยาลยัไดรั้บ
เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ เฉล่ีย 
6.60 วนั  และแต่ละคร้ังมีกรรมการเขา้ร่วมโดย
เฉล่ียร้อยละ 69.73 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

4. สภาสถาบนัจดัใหมี้การประเมินผลงานของ
อธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุดตาม หลกัเกณฑท่ี์
ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

- 

 
 
 



 

 

122 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
5. สภาสถาบนัมีการด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรร

มาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 

สภามหาวทิยาลยับริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมา 
ธิบาล เช่น เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน โดยมีระบบตรวจสอบ
การท างานตามภารกิจของสถาบนั เช่น การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงมี
กรรมการสภามหาวทิยาลยัเขา้ร่วมดว้ย โดยท า
หนา้ท่ีกลัน่กรองแผนเบ้ืองตน้ การเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อระดมความ
คิดเห็นร่วมกนักบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้ 
 2 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้
มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยู ่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
และใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยู ่โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของสาขาวชิาฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น การใหค้ณาจารยมี์ส่วนร่วมในการบริหารและ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดกลยทุธ์ ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย ทิศทางการปฏิบติังาน การด าเนินงาน 
รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสาขาฯ 
รายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน และเป็นท่ี
ยอมรับ 

มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับ
ในสถาบนั โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผูบ้ริหาร 
และมีคณะกรรมการประเมินผูบ้ริหาร 

4.  มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน และด าเนินการ
ตามแผนอยา่งครบถว้น 

มีการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารโดยใหเ้ขา้รับการ
อบรม 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน ครบทุกขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3   มีการพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้

เพื่อมุง่สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  และ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของ
สถาบนัรับทราบ 

มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้ เพื่อ
มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผดิชอบงาน KM แผนการ
ด าเนินงานการจดัความรู้ในองคก์ร ประจ าปี
งบประมาณ 2550 (Print out แสดงตวัอยา่งการ
ส่ือสารในกระดานขอ้มูลส่ือสารอิเลคทรอนิคเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (web page)   

2.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 

มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดงัสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนการจดัความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2550  

3.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดงัสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนการจดัความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2550  

4.  มีการติดตามประเมินผลความ ส าเร็จของการ
จดัการความรู้ 

มีการติดตามประเมินผลความ ส าเร็จของการจดัการ
ความรู้ เช่น สรุปผลการติดตามความส าเร็จแยกตาม
เร่ืองท่ีระบุความรู้อิงขั้นตอนตามกระบวนการใน
การบริหารจดัการความรู้ คือ 1. การระบุความรู้ 2.
การคดัเลือก การรวบรวม การจดัระบบจดัเก็บ
ความรู้ 3. การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ และ
การแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันา

ระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการ
ความรู้ 

มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู้ และปรับปรุงแผนการ
จดัการความรู้  

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
  



 

 

127 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เป็นรูปธรรม ภายใตตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

มีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีก าหนดงาน/โครงการ
พฒันาบุคลากร โดยกองการเจา้หนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บผดิชอบก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะใน การ
ปฏิบติังาน เช่น การสรรหา การจดัวางคนลง
ต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง 
การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวชิาการ  การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญัก าลงัใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
มีการสรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง การปฏิบติั
ตามมติ ก.พ.อ. รวมทั้งมีการพฒันาและรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดว้ยการส่ง / สนบัสนุนใหเ้ขา้
ร่วมประชุม ฝึกอบรมและดูงาน การอนุญาตใหล้า
ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

มีการจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยัดว้ยการใหกู้เ้งิน
เคหะสงคเ์คราะห์ในอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่สถาบนั
การเงินภายนอก การใหบ้ริการหอ้งพยาบาล การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การจดัรถสวสัดิการ รวมทั้ง
สร้างบรรยาการท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภยัใน
การในการปฏิบติังาน 

4.  มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ
สูงใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จและกา้วหนา้
ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

มีการมอบหมายใหบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพทางการ
บริหารในทุกสายงานข้ึนด ารงต าแหน่งทางการ
บริหาร และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดบัอยา่งเป็นระบบ 
- 

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดี้ข้ึน 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และการวจัิย  

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ

ตดัสินใจ 
มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจ โดยจดัใหมี้การด าเนินงาน ในเร่ืองของ
การพฒันาศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอนและการวจิยั ท่ีแสดง
คุณภาพของการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยั 

2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ดา้นหลกั  ไดแ้ก่ ดา้นระบบงาน / 
กระบวนงานของมหาวทิยาลยั, ดา้นผูใ้ชง้าน (User) 
กลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประชาชน นกัศึกษา ส่วนราชการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยั
ของระบบฐานขอ้มูล 

มีการประเมินประสิทธิภาพ และกระบวนการหรือ
ระบบในการส ารองและกูคื้นของขอ้มูล 
กระบวนการในการทดสอบความมัน่คงของระบบ
สารสนเทศ การก าหนดสิทธิในการอ่าน เขียนหรือ
ใชง้านขอ้มูลในระบบสารสนเทศส าหรับผูใ้ชง้าน
กลุ่มต่าง ๆ แผนการจดัการหรือการแกไ้ขปัญหาจาก
ภยัพิบติั และการฝึกอบรมบุคลากรมหาวทิยาลยัใน
การใชร้ะบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นและท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล - 
5.  มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 และ 4 มา

ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล 
- 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัผา่น

ระบบเครือข่ายกบัส านกังาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  2 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 3 ขอ้แรก 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.6  ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถาบันอุดมศึกษา 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่ง

โปร่งใส ผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซด ์นิทรรศการ 

มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยัใหป้ระชาชนทราบทั้งในรูปส่ือ
ส่ิงพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่
อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 

มีช่องทางการการรับฟ้งความคิดเห็น ผา่นทาง
ระบบ Internet  ทางโทรศพัทส์ายด่วน 0-2504-7788 
และตูรั้บความคิดเห็นในบริเวณท่ีท าการของ
มหาวทิยาลยั 

3.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจห้นา้ท่ีท่ี 
รับผดิชอบและมีการด าเนินงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

มีการน าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทั้ง
ขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการเรียนการสอน และการ
บริการวชิาการไปพิจารณาปรับปรุงผา่น
คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น 
จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง 

มีกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากภาคประชาชน
และภาครัฐเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
น าไปใชใ้นการด าเนินงาน 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 

- 
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.7   ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ด้รับรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ  
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.1 - 0.99 
1 

X100 = ร้อยละ 0.31 
320 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.1 - 0.99 ร้อยละ 1 – 1.99 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 2 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 1 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.31 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
  

X 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ตวัแทนหน่วยงานในสังกดัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ตาม ค าสั่ง
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ี   2502 / 2550  
โดยมีผูบ้ริหารระดบั สูงทุกฝ่าย ผูแ้ทนสาขาวชิา 
จ านวน 2 ท่าน และผูแ้ทนหน่วยงานสนบัสนุน 
จ านวน 2 ท่าน เป็นกรรมการ   มีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย จดัวางระบบ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมทั้ง ก ากบั ควบคุม ดูแลการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  

2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัจจยัเส่ียง 

มีจดัการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  
คร้ังท่ี 4 / 2551 และจดัท าแผนการควบคุม
ภายในและบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  
ระหวา่งวนัท่ี  2 – 3  เมษายน  2551  ณ  ชล
พฤกษรี์สอร์ท  จงัหวดันครนายก   เพื่อวเิคราะห์
ปัจจยัเส่ียงของมหาวิทยาลยั ตามพนัธกิจหลกั 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเรียนการสอน 2) ดา้น
การวจิยั  3) ดา้นการบริการวชิาการและการ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  และ 4) ดา้นการ
บริหารจดัการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
3.  มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผน

ดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั
การในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บั
บุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง 
และการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี 
4 / 2551 และจดัท าแผนการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  ระหวา่งวนัท่ี  2 
– 3  เมษายน  2551  ณ  ชลพฤกษรี์สอร์ท  จงัหวดั
นครนายก พบวา่ ดา้นการเรียนการสอน และดา้น
การบริหารจดัการเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัให้
บรรลุเป้าหมาย  

4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง - 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียงต่อมหาวทิยาลยั 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 3 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการ

ประเมินผลภายในสถาบนั 
มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการ
ประเมินผลภายในของหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดบั
ส านกั / สาขาวชิาฯ โดยการประเมินผลบุคคล และ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดว้ย
ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีถ่ายโยงมาจากตวั
บ่งช้ี และเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์ของมหาวทิยาลยั มีการแนวทางการด าเนินการ
ในการประเมินผลบุคคลไวใ้นคู่มือการประเมินผล
บุคคล ปีงบประมาณ 2550-2551  

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั มีแผนงานการประเมินผลบุคคลภายในหน่วยงาน
ต่างๆ ไวใ้นคู่มือการประเมินผลบุคคปีงบประมาณ 
2550-2551  

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจ
และยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

4.  มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงานใน
ระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด
เป้าประสงคข์องแต่ละะประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของ
สถาบนั 

มีการจดัท า Strategy Map โดยก าหนดเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรับผดิชอบใหเ้ช่ือมโยง 
กบัเป้าประสงค ์และประเด็นยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั  

5.  มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์
ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะ หรือ
เทียบเท่า 

มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั เช่น การร่วมออกแบบกลยทุธ์ 
มาตรการ ในแผนกลยทุธ์ใหร้องรับการน าวสิัยทศัน์
ไปสู่การปฏิบติั  

 



 

 

137 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
6.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวั

บ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหาร
ระดบัต่าง ๆ 

มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ีและ
เป้าหมายตามค ารับรอง 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ีและ 
เป้าหมายตามค ารับรอง 

8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 

- 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 2 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่7 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. มีการก าหนดแผน และมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานเป็นระยะตามเกณฑข์อง ก.พ.ร. 
2. ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

และเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมให้
ความเห็นและพฒันามหาวทิยาลยั 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเอง โดย
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

4. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

1. แมจ้ะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
แต่ยงัไม่มีรายละเอียดในเร่ืองแผนพฒันา
บุคลากร ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวชิาการ 
และสายสนบัสนุน จึงควรเร่งจดัท าแผนพฒันา
บุคลากรสายวชิาการในเร่ืองคุณวฒิุและต าแหน่ง
ทางวชิาการ และสายสนบัสนุนในเร่ืองทกัษะ
ความรู้ในการปฏิบติังาน 

2. ควรมีการท าแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาย
บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการบริหารงาน
ยคุใหม่ และการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นตน้ 

3. ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการรับฟังความเห็นของ
บุคลากรในเร่ืองส าคญัหรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
บางเร่ือง อาทิ การจดัตั้ง การหลอมรวม หรือการ
แบ่งส่วนงานต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ
เขา้ใจและความรู้สึกของบุคลากร ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง 
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องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
มหาวทิยาลยัก าหนดนโยบายงบประมาณของ
มหาวทิยาลยัภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ตาม
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  นโยบายและมาตรการ
ประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบงบประมาณรายจ่าย
แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 

2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน 
แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน
อยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้

มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณแผน่ดิน โดย
จดัสรรจากงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 
งบประมาณเงินกองทุน เงินคงคลงั และงบประมาณ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น
และสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณตาม
นโยบายและแผนการจดัสรรท่ีก าหนด มีการติดตาม
และประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ โดย
งบประมาณแผน่ดิน รายงานเป็น 4 ไตรมาสตาม
ระยเวลาท่ีส านกังบประมาณก าหนด ส่วนเงินนอก
งบประมาณ หน่วยงานภายในจะรายงานผลการใช้
จ่ายเงินทุกเดือนภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป และ
กองคลงัจะส่งรายงานผลการใชจ่้ายจริงของ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
 หน่วยงานทุกเดือนใหก้บังานวเิคราะห์แผนและ

งบประมาณ กองแผนงาน เพื่อวเิคราะห์และ
ประเมินผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ และเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นเป็น
รายไตรมาส (4 ไตรมาส) เพื่อน าผลการติดตาม 
วเิคราะห์ และประเมินการใชจ่้ายงบประมาณเงิน
รายไดน้ี้มาใชใ้นการปรับปรุงนโยบายและแผนการ
จดัสรรงบประมาณในปีต่อๆ ไป 

3. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ี
ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจ และ
วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

- 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ โดย
มหาวทิยาลยัมีระบบบริหารจดัการแบบรวมศูนย ์
โดยมีกองคลงัรับผดิชอบดา้นการเงิน บญัชี และ
งบประมาณ จดัท าบญัชี 2 ระบบ คือ ระบบบญัชีเงิน
รายไดท่ี้เป็นตามหลกับญัชีสากลและระบบบญัชี
งบประมาณแผน่ดิน ตามระบบบญัชีส่วนราชการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด 

5.  มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์
ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

141 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท า

หนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

มีการจดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ส่วนการ
รายงานการเงินในบญัชีเงินรายไดจ้ะมีทั้งรายงาน
ประจ าเดือน ประจ าปี โดยรายงานการเงินประจ าปี
จะมีผูส้อบบญัชีภายนอก (ส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน) เป็นผูรั้บรองการเงินก่อนน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยั 

7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการ
ตดัสินใจ 

 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
X 1 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้ 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2  การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั 

(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใช้

ทรัพยากรของสถาบนั 
มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรของมหาวทิยาลยั โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและภายนอกอยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น คณะกรรมการจดัสอนเสริม และ
คณะกรรมการอ านวยการสอบ เป็นตน้ 

2.  มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใช้
ทรัพยากรของสถาบนั 

มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากร
ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงสามารถน ามาใช ้
วางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์และมีความคุม้ค่า 

3.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืน
ในสถาบนั 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนใน
มหาวทิยาลยั กล่าวคือ มีการใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
สถานท่ี และบุคลากร ร่วมกนัภายในมหาวทิยาลยั 
เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ใชบ้ริการ
ไดท่ี้อาคารศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรม ท่ีใหบ้ริการ
ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั หรือหาก
หน่วยงานภายในตอ้งการวสัดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เช่น LCD โปรเจคเตอร์ ใหข้อใชท่ี้ส านกั
เทคโนโลยกีารศึกษา เป็นตน้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืน

นอกสถาบนั 
มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนนอก
มหาวทิยาลยั เช่น การสอนผา่นดาวเทียมร่วมกบัส่ือ
ทางไกลวงัไกลกงัวล เพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาไปยงัทอ้งท่ีห่างไกลในส่วนภูมิภาค 
การใชโ้รงเรียนประจ าจงัหวดัเพื่อเป็นสนามสอบ / 
เป็นศูนยบ์ริการการศึกษา /เป็นสถานท่ีสอนเสริม 
หรือการขอใชบ้ริการหอ้งสมุดประชาชน วาง
ส่ือการศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อใหน้กัศึกษา/
ประชาชน ผูส้นใจ ใชบ้ริการ และการขอเช่าสถานี
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ 

5. มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น การใชส้ถานท่ี
สอบ การจดัสอนเสริม หรือการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ ตามโรงเรียนในจงัหวดัต่างๆ ท าใหเ้กิดความ
ประหยดั เน่ืองจากไม่ตอ้งตั้งศูนยฯ์ เป็นของตนเอง 
หรือการสอนผา่นดาวเทียมร่วมกบัส่ือทางไกล 
วงัไกลกงัวล ท่ีช่วยในเร่ืองของการประหยดัตน้ทุน
ดา้นงบประมาณในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ต่อชุมชน เป็นตน้ 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน ครบทุกขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2.1  งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเท ศต่ออาจารย์ประจํา 
(สมศ 5.10) 
 
- วธีิการค านวณ 
 

จ านวนเงินจดัสรรส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น   
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
- ขอ้มูลประกอบผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2550 

กิจกรรม 
ในประเทศ 

(บาท) 
ต่างประเทศ 

(บาท) 
รวมทั้งส้ิน 

(บาท) 

จ านวน 
อาจารยป์ระจ า* 

(คน) 

เฉล่ียต่ออาจารย์
ประจ า 

(บาท : คน) 
งบประมาณพฒันา
คณาจารย ์

2,720,554 487,425 3,207,979 318 10,087.98 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 - 6,499 บาท:คน 6,500 - 9,999 บาท:คน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาท:คน 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6,500 บาท:คน 
 3 

ผลการด าเนินงาน 10,087.98 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่8 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. มีเงินรายได ้และสามารถน ามาสนบัสนุนการ

จดัการเรียนการสอนไดใ้นสัดส่วนท่ีสูงกวา่เงิน
งบประมาณแผน่ดิน 

2. มีการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนนอก
มหาวทิยาลยั เช่น การสอนผา่นดาวเทียมร่วมกบั
ส่ือทางไกลวงัไกลกงัวล เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปยงัทอ้งท่ีห่างไกลใน
ส่วนภูมิภาค การใชโ้รงเรียนประจ าจงัหวดัเพื่อ
เป็นสนามสอบ / เป็นศูนยบ์ริการการศึกษา /เป็น
สถานท่ีสอนเสริม หรือการขอใชบ้ริการ
หอ้งสมุดประชาชน วางส่ือการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเพื่อใหน้กัศึกษา/ประชาชน ผูส้นใจ 
ใชบ้ริการ และการขอเช่าสถานีวทิยกุระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ 

เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาลมีจ ากดั จึง
ควรมีการจดัท าแผนงบประมาณเชิงธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกมา
สนบัสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งรองรับการขยาย
งานในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที ่9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ
สถาบนั 

มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั ระดบั
สาขาวชิา ส านกั สถาบนั และมีคณะท างานจดัท า
รายงานการประเมินตนเองระดบัสาขาวชิา ส านกั 
สถาบนั ศูนย ์  มีการจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจ
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นตน้ 

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ือง
การประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใต้
การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบนั 

มีการจดัประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณา 

3.  มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์
คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้ง
กบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

มีการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีตลอดจนเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาและเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
โดยพิจารณาทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการจดัการ
ศึกษา และผลผลิตโดยน าตวับ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานทั้งท่ีก าหนดโดย สมศ. และ สกอ.มา
พิจารณาพร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมตวับ่งช้ีท่ีแสดง
เอกลกัษณ์ของ มสธ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ี

ครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจ า (อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีท่ีมีการ
ติดตาม) 

มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น 
ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานระดบัสาขาวชิา และระดบัส านกั 
สถาบนั ศูนย ์จดัท ารายงานการประเมินตนเองและ
ท าการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในทุก
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต ได้
มอบหมายใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการปรับขอ้ค าถามและ
สร้างขอ้ค าถามเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมประเด็น
การท างานของบณัฑิตมากยิง่ข้ึน  

6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การประกนัคุณภาพการศึกษา และใชร่้วมกนัทั้ง
ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั 

มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ผา่นระบบเครือข่าย
ภายใน http://e-service.stou.ac.th/ เพื่อใหห้น่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยัสามารถน าขอ้มูลไปใชร่้วมกนั 

7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบนั 

มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดย 
1. เชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 
2. เชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นผูป้ระเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั เพื่อ
ท าใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ผลการประเมินคุณภาพ
มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ 

3. เขา้ร่วมฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

http://e-service.stou.ac.th/
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- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้ 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.2  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
(ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินสาขาวิชา) 

 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนั

คุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนั
คุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาโดยก าหนดกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนิน งานอยา่งมี
คุณภาพเพื่อใชใ้นชุดวชิาต่าง ๆ อาทิ ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคน
ตอ้งผา่นการอบรมก่อนส าเร็จการ ศึกษามีกิจกรรม
ดา้นการวางแผน การประเมินผล ชุดวชิาการ
ประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

2.  มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 

มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพไปใชใ้นกิจกรรมนกัศึกษา เช่น  
กิจกรรมชมรมนกัศึกษา เป็นตน้ 

3.  มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั เช่น การ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีใหน้กัศึกษาด าเนินการ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน การเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาประเมินคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนของสาขาวชิา คณาจารย ์และส่ือการสอน
ต่างๆ โดยอิสระ หลายช่องทาง เช่น การตอบแบบ
ประเมินผลท่ีมหาวทิยาลยัจดัท าข้ึน การให้
ขอ้เสนอแนะทางจดหมาย หรือทางกระดาน
สนทนา เป็นตน้ เพื่อน าผลการประเมินนั้นมา
ปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพในการ

พฒันาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการ
นกัศึกษา 

นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพในการ
พฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 
เช่น ในการจดัท ากิจกรรมหรือโครงการของชมรม
นกัศึกษาท่ีนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ
จดัท าแผนกิจกรรมโครงการในแต่ละปีจนกระทัง่
ด าเนินการประเมินผลโครงการและน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการด าเนินการวางแผนโครงการ
และกิจกรรมในปีต่อไป 

5.  นกัศึกษาสร้งเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหวา่งสถาบนั 

นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายใน
สถาบนัดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัตั้งแต่การร่วมกนัจดั 
ท าแผนกิจกรรมโครงการในแต่ละปี 

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพ
ในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ และในส่วนท่ี
นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของ
สถาบนั 

มีระบบการติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพใน
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการและในส่วนท่ีนกัศึกษา
มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 

7.  มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ
ใหค้วามรู้และกลไกการด าเนินงานประกนั
คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

  
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.3  ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
- ผลการด าเนินงานอิงเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง 
มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง โดย
สาขาวชิา ส านกั สถาบนั ศูนย ์มีการจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง และด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดย
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ
สถาบนั 

มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยมี
การแต่งตั้งคณะท างานพฒันาตวับ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล เน่ืองจากเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงก าหนดโดย สกอ. 
เป็นเกณฑท่ี์ใชก้บัสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ไป ตวับ่งช้ี
คุณภาพบางตวัไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใชป้ระเมิน
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนระบบทางไกลของ 
มสธ. จึงไดมี้การพฒันาและเพิ่มเติมตวับ่งช้ีท่ี
สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของ มสธ. เพื่อให้
สอดคลอ้งตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2550 ต่อมหาวทิยาลยั 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนผา่นระบบเครือข่าย 
http://www.stou.ac.th 

 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
4.  มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง

การด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในท่ีไดจ้ากการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งเพื่อไป
ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองอาทิ การเพิ่ม
ช่องทางใหบ้ริการรับสมคัรนกัศึกษาดว้ยการเพิ่ม
การ download ใบสมคัรทาง Web ควบคู่กบัการ
จ าหน่ายใบสมคัรทางเอกสาร เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูส้นใจสามารถสมคัรไดห้ลายช่องทาง 
การเพิ่มช่องทางการรับช าระค่าลงทะเบียนดว้ยบตัร
เครดิต การช าระผา่นระบบอินเทอร์เน็ต(Pay at 
Internet) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา การ
ลดระยะเวลาในการประกาศผลสอบ การออก
เอกสารส าคญั และแจง้ผลการตอบรับการ
ลงทะเบียนผา่น Web 

5.  มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงาน
พฒันาข้ึน หรือมีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อ
การเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน ๆ 

 

 
- คะแนนการประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2550 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
องิเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 
                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์ประกอบที ่9 
 

จุดเด่น หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี โอกาสพฒันาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. มีการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีตลอดจน

เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาและเอกลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัโดยพิจารณาทั้งปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการจดัการศึกษา และผลผลิตโดยน าตวั
บ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานทั้งท่ีก าหนดโดย สกอ. 
สมศ. และ ก.พ.ร.มาพิจารณาพร้อมทั้งพิจารณา
เพิ่มเติมตวับ่งช้ีท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของ มสธ. 

2. มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงเป็นการยกระดบั
การตรวจประเมินใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ข้ึน 

1.   ควรใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. ควรหาทางปรับปรุงตวับ่งช้ีท่ีไม่เหมาะสมกบั
บริบทของสาขาวชิา / มหาวทิยาลยั และสร้างตวั
บ่งช้ีใหม่เพื่อใชท้ดแทน เพื่อใหส้ะทอ้นคุณภาพ
ท่ีแทจ้ริงของสาขาวชิา / มหาวทิยาลยั 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
 ในปีการศึกษา 2550  สาขาวชิาไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณภาพของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการด าเนินงานตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 สามารถ
สรุปผลการประเมินตามตารางไดด้งัน้ี 

1. ตารางสรุปผลการประเมินรายตวับ่งช้ีคุณภาพ (ส.1) 
2. ตารางสรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ (ส.2) 
3. ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ส.3) 
4. ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ (ส.4) 
 
การพิจารณาผลการประเมินตามค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองดา้นการบริหารจดัการ อธิบายไดด้งัน้ี 
 
ผลการประเมินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
ผลการประเมินอยูร่ะหวา่ง  1.51 -  2.00      การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 
ผลการประเมินอยูร่ะหวา่ง  2.01 -  2.50 การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
ผลการประเมินอยูร่ะหวา่ง  2.51 -  3.00  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
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A B C D E F G

บรรลุเป้าหมาย

ตวัตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ

ตวัหาร (%  หรือ 
สดัส่วน)

 X = ไม่บรรลุ

1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน
และมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
และ มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ

5  3

1.2   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 162
242

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 2.000 2.000

2.1     มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร

2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและ
ประสบการณ์จริง

5
 2

2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล
 องคก์รและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

4  2

ป.ตรี x100

อาจารยป์ระจ า

ป.โท x100

อาจารยป์ระจ า

ป.เอก x100

อาจารยป์ระจ า

ผศ.+รศ.+ศ. x100

อาจารยป์ระจ า

รศ.+ศ.  x100

อาจารยป์ระจ า

2.7  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์ (Professional 3  3
2.8  มีระบบและกลไกสนบัสนุน ให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยั เพ่ือพฒันา การเรียนการสอน3 3  3

1,529

2,083

8,030

8,694

2.11  ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต 2.50  3
42

241,209
2.12.1 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ หรือ
ระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา (สมศ 1.6)

2  3
45

322
128
316

2.12.4 คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา
3

2.12.5 คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา 3
2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล 3

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 2 2.471 2.455

3.1  มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 7  3
3.2  มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ ของบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์

3  3

2.12.2  ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่
ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด (สมศ 1.7)

25

องค์ประกอบ / ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

x

7 ขอ้แรก

75

ตามมาตรฐาน มสธ.=

2.5  สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารยป์ระจ า

2.9  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ท่ีไดท้  างานและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

2.12.3  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ 5.9)

13.98  1

ตามมาตรฐาน สกอ.=

4



7 ขอ้แรก

ไม่ขอรบัประเมิน

2

หมายเหตุ

ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=

2.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

73.40

4 ขอ้แรก

2.6  สดัส่วนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์        รองศาสตราจารย์
 และศาสตราจารย์

66.94

ผลการด าเนินงาน

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ

องคป์ระกอบท่ี 2  การเรียนการสอน

5 5 ขอ้แรก

คะแนน

ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

1

2.12   ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา ท่ี
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

0.016

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์

75

ป.โท

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา

42.50%

47.50%

ป.เอกระหว่าง

20-29%

5 ขอ้

ป.ตรีเท่ากบั

หรือนอ้ยกว่า5%



0.00%

 2

ขอปรับผลการประเมินจากคะแนน 1 เป็น
คะแนน 2 ตามเอกสาร "ตวับ่งช้ีท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนผลการด าเนินงาน"

ขอปรับผลการประเมินจากคะแนน 1 เป็น
คะแนน 2 ตามเอกสาร "ตวับ่งช้ีท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนผลการด าเนินงาน"

รศ. ข้ึนไปเทา่กบั

หรือมากกวา่ 10 %
67.81



ผศ.รศ.ศ. รวมกนัอยู่

ระหวา่ง 40-59% 85.94

60

3

2

4.20

0.017  2

92.36

8 ขอ้

ครบทุกขอ้



35 40.51  2

ตารางสรปุผลการประเมินรายตวับ่งช้ีคณุภาพ (ส.1 )

3

3



2

3

4

A B C D E F G

บรรลุเป้าหมาย

ตวัตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ

ตวัหาร (%  หรือ 
สดัส่วน)

 X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบ / ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน
คะแนน

ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 3 3.000 3.000

4.1  มีการพฒันาระบบกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 3  3
4.2  มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 3  3

12,859,980.25

316
19

316

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 4 2.500 2.500

5.1     มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั 3  3
173

320

248

316

75 2
35.5  จ านวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือ 3  3

5.5.1  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั (สมศ. 3.3)

3  3

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 5 2.833 2.800

6.1  ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3  3
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 6 3.000 3.000

7.1  สภาสถาบนั ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล

4
 2

7.2  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 3  3
7.3  มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 3  3
7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพฒันาและธ ารงรักษาไวใ้ห้ 
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3
 2

7.5   ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารการเรียนการสอนและ การวิจยั 2  3
7.6  ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษา

3
 2

1
320

7.8  มีการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 3  2
7.9  ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 5

 2

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7 2.222 2.222

8.1  มีระบบกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายการตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

5 x 1

8.2  มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 3  3
3,207,979

318
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 8 2.333 2.000

9.1  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวน การบริหาร 4  3
9.2  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 4  3
9.3  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3  3

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั

ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=

ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=

4 ขอ้แรก

x

4 ขอ้

ครบทุกขอ้
5 ขอ้

ตามมาตรฐาน สกอ.=

ตามมาตรฐาน สกอ.=ตามมาตรฐาน มสธ.=

ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=

20
6.01

17,000 40,696.14 

5 ขอ้
5 ขอ้

3





6 ขอ้

4.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า
4.4  ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์

 1

ตามคะแนน ก.พ.ร.

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม

4 ขอ้แรก

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ

3

3



ตามมาตรฐาน มสธ.=

5.4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

5 ขอ้แรก

5.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจ า

20

78.78
5 แหล่ง

5 ขอ้

5.2  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วม ในการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

15

 3

3 ขอ้แรก

3 ขอ้แรก

4 ขอ้แรก

1

ครบทุกขอ้

ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=

7.7  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ

1

7 ขอ้แรก

6500
   10,087.98

6 ขอ้แรก
4 ขอ้แรก

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ

4 ขอ้

8.2.1  งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ อาจารย์
ประจ า (สมศ 5.10)



2

3

4

A B C D E F G

บรรลุเป้าหมาย

ตวัตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ

ตวัหาร (%  หรือ 
สดัส่วน)

 X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบ / ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน
คะแนน

ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

93

94

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 9 3.000 3.000

เฉลี่ยคะแนนระดบัมหาวิทยาลัย 2.51 2.41ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=
ตามมาตรฐาน มสธ.= ตามมาตรฐาน สกอ.=



ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
2.01 – 2.50   การด าเนินงาน  

ได้คณุภาพในระดบัดี ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
2.01 – 2.50   การด าเนินงาน  

ได้คณุภาพในระดบัดี

Input Process Output 2.51 – 3.00 การด าเนินงาน    
ได้คณุภาพในระดบัดีมาก

Input Process Output 2.51 – 3.00   การด าเนินงาน  
ได้คณุภาพในระดบัดีมาก

องคป์ระกอบที ่1  ปรชัญา ปณธิาน 
วตัถุประสงคแ์ละ แผนการด าเนนิการ

- 3.000 1.000 2.000 พอใช้ - 3.000 1.000 2.000 พอใช้

องคป์ระกอบที ่2  การเรยีน     การสอน 3.000 2.625 2.143 2.471 ดี 3.000 2.400 2.250 2.455 ดี

องคป์ระกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันา
นกัศกึษา

- 3.000 - 3.000 ดีมาก - 3.000 - 3.000 ดีมาก

องคป์ระกอบที ่4  การวจิยั 3.000 3.000 1.000 2.500 ดี 3.000 3.000 1.000 2.500 ดี

องคป์ระกอบที ่5  การบรกิาร   ทาง
วชิาการแก่สงัคม

3.000 3.000 2.667 2.833 ดีมาก 3.000 3.000 2.667 2.800 ดีมาก

องคป์ระกอบที ่6  การท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม

- 3.000 - 3.000 ดีมาก - 3.000 - 3.000 ดีมาก

องคป์ระกอบที ่7  การบรหิารและการจดัการ 3.000 2.400 1.667 2.222 ดี 3.000 2.400 1.667 2.222 ดี

องคป์ระกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ 3.000 2.000 - 2.333 ดี - 2.000 - 2.000 พอใช้

องคป์ระกอบที ่9  ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ

- 3.000 3.000 3.000 ดีมาก - 3.000 3.000 3.000 ดีมาก

               เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี              
ของทุกองคป์ระกอบ

3.000 2.688 2.063 2.514 ดีมาก 3.000 2.619 2.077 2.380 ดี

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน      
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้

      ≤ 1.50   การด าเนินงาน       
    ยงัไม่ได้คณุภาพ

ตารางสรปุผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ (ส.2)

รวม รวม

       ≤ 1.50   การด าเนินงาน      
     ยงัไม่ได้คณุภาพ

องคป์ระกอบ

คะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน มสธ.  (44 ตวับ่งช้ี) คะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน สกอ. ( 39 ตวับ่งช้ี)

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน      
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้



ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

2.01 – 2.50   การด าเนินงาน  
ได้คณุภาพในระดบัดี ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

2.01 – 2.50   การด าเนินงาน  
ได้คณุภาพในระดบัดี

Input Process Output
2.51 – 3.00   การด าเนินงาน      

 ได้คณุภาพในระดบัดีมาก
Input Process Output

2.51 – 3.00  การด าเนินงาน      
ได้คณุภาพในระดบัดีมาก

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคณุภาพ
บณัฑิต

- - 1.857 1.857 พอใช้ - - 2.250 2.250 ดี

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านการบริหาร
จดัการการอดุมศึกษา

          ก มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของ
การบรหิารการอุดมศกึษา

3.000 2.500 1.800 2.313 ดี 3.000 2.500 1.800 2.313 ดี

          ข มาตรฐานดา้นพนัธกจิของการ
บรหิารการอุดมศกึษา

3.000 2.667 2.400 2.684 ดีมาก 3.000 2.667 2.250 2.647 ดีมาก

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู้

- 3.000 - 3.000 ดีมาก - 3.000 - 3.000 ดีมาก

              เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี             
ของทุกมาตรฐาน

3.000 2.744 1.875 2.491 ดี 3.000 2.619 2.077 2.380 ดี

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ตารางสรปุผลการประเมินตามมาตฐานการอดุมศึกษา (ส.3)

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน      
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้

     ≤ 1.50   การด าเนินงาน     
ยงัไม่ได้คณุภาพคะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน สกอ. ( 39 ตวับ่งช้ี)

องคป์ระกอบ

คะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน มสธ. (44 ตวับ่งช้ี)

รวมรวม

    ≤ 1.50   การด าเนินงาน  ยงั
ไม่ได้คณุภาพ

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน      
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้



ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
2.01 – 2.50 การด าเนินงานได้

คณุภาพในระดบัดี ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
2.01 – 2.50   การด าเนินงาน  

ได้คณุภาพในระดบัดี

Input Process Output
2.51 – 3.00   การด าเนินงาน      

 ได้คณุภาพในระดบัดีมาก
Input Process Output

2.51 – 3.00   การด าเนินงาน      
 ได้คณุภาพในระดบัดีมาก

ด้านนักศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 3.000 2.667 2.091 2.333 ดี 3.000 2.667 2.375 2.533 ดีมาก

ด้านกระบวนการภายใน - 2.571 2.000 2.400 ดี - 2.571 2.000 2.400 ดี

ด้านการเงิน 3.000 2.000 - 2.500 ดี 3.000 2.000 - 2.333 ดี

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.000 2.857 1.000 2.583 ดีมาก 3.000 2.833 1.000 2.545 ดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมุมมอง 3.000 2.744 1.875 2.491 ดี 3.000 2.619 2.077 2.380 ดี

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ตารางสรปุผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ  (ส.4)

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน   
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้

     ≤ 1.50   การด าเนินงาน    
ยงัไม่ได้คณุภาพคะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน สกอ. ( 39 ตวับ่งช้ี)

องคป์ระกอบ

คะแนนการประเมินเฉล่ียตามมาตรฐาน มสธ.  (44 ตวับ่งช้ี)

รวมรวม

     ≤ 1.50   การด าเนินงาน    
ยงัไม่ได้คณุภาพ

1.51 – 2.00   การด าเนินงาน  
ได้คณุภาพในระดบัพอใช้
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ส่วนที ่ 4 
รายการเอกสารอ้างองิ 

 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
1.1 การก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน

และมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทุก
ภารกิจ    และมีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 

องค์ประกอบที ่2  การเรียนการสอน 

2.1 ระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

2.2 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและ
ประสบการณ์จริง 

2.3 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ซ่ึงบุคคล 
องคก์รและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารยป์ระจ า 

2.6 สัดส่วนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์

2.7 กระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์  (Professional 
Ethics) 

2.8 ระบบและกลไกสนบัสนุน ใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวจิยั เพื่อพฒันา การเรียนการสอน  

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ท่ีไดท้  างานและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

2.10  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บ
การประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวฒันธรรมและดา้น ส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
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องค์ประกอบที ่2  การเรียนการสอน (ต่อ) 

2.12.1 จ านวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ  หรือ
ระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา 

2.12.2 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจ านวน
วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 

2.12.3  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการ หรือน าเสนอผลงานวชิาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.12.4 คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา 

2.12.5 คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษา 
2.12.6 คุณภาพของการวดัและประเมินผล 
องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

3.1 การจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ ของบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์

องค์ประกอบที ่4 การวจัิย 

4.1 การพฒันาระบบกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

4.2 ระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

4.3 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

4.4 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ  ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า 

องค์ประกอบที ่5  การบริการวชิาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบนั 

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วม ในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ  กรรมการ
วชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า  
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องค์ประกอบที ่5  การบริการวชิาการแก่สังคม (ต่อ) 

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพ  ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

5.5 จ านวนแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 

5.5.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพ  มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 

7.1 สภาสถาบนั ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

7.3 การพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 

7.4 ระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงรักษาไวใ้ห้ บุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและ  การวจิยั 

7.6 ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษา 

7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการ  หรือวชิาชีพในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

7.8 การน าระบบการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา  

7.9 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล  

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายการตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.2 การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 
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องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ (ต่อ) 

8.2.1 งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ อาจารย์
ประจ า 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวน การบริหาร
การศึกษาท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

9.2 ระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




