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 ศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 



ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อการประเมินตนเองระดบัมหาวทิยาลยัตามกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั 
ภายใตก้รอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ . รวม 9 องคป์ระกอบ (39 ตวับ่งช้ี) 
นอกจากน้ี ยงัเพิ่มเติมตวับ่งช้ีของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งตวับ่งช้ีเพือ่สะทอ้นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั รวมทั้งส้ิน 61 ตวับ่งช้ี  โดยไดน้ าตวับ่งช้ีท่ีก าหนดโดย สกอ . 
มาประเมินตามล าดบัก่อนแลว้ตามดว้ยตวับ่งช้ีท่ีเพิ่มเติมโดยมหาวทิยาลยั 

ผลการด าเนินงานท่ีน ามาประเมินตนเองในรายงานฉบบัน้ีเป็นผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2551 (1 กรกฎาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) และ
ปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั 4 ดา้น คือ การจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการทาง
วชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

มหาวทิยาลยัหวงัวา่ รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพ ภายใน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกไดใ้น
ระดบัหน่ึง 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 
 

 

ส่วนที่ 1  ลกัษณะส าคัญหน่วยงาน 1 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมนิตนเอง  

องคป์ระกอบท่ี 1 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 27 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 35 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 106 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 125 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 150 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 173 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 180 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 231 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 240 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 
  
ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมนิตนเอง  

ตารางสรุปผลการประเมินรายตวับ่งช้ีคุณภาพ (ส.1) 257 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ (ส.2) 269 
ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ส.3) 270 
ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ (ส.4) 271 
การวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองคป์ระกอบคุณภาพ 272 

  
ภาคผนวก  

- ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Common Data Set ) ประจ าปีการศึกษา 2551  
- ค าสัง่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั  
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ส่วนที่  1 
ลกัษณะส าคัญหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก่อตั้งข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางยิ่ งข้ึนโดยใชท้รัพยากร
ท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด มีลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใชร้ะบบการสอนทางไกล พระบาทสมเ ดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 เม่ือคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวง
สุโขทยัธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใ้ชพ้ระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี  7 เป็นรูปพระแสงศรสามองค ์ น ามาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑซ่ึ์งเป็นสญัลกัษณ์
ของกรุงสุโขทยัเป็นตราประจ ามหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวนัท่ี 5 กนัยายนของทุกปีเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นวนัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (วนัท่ี 5 กนัยายน พ .ศ. 2521) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศกัด์ิและสิทธิเช่นเดียวกบัมหาวิ ทยาลยัอ่ืน ๆ ทุก
ประการไดเ้ปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3 สาขาแรก คือ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ  ต่อมาปี พ .ศ. 2525 ไดข้ยายเปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปล่ียนช่ือใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิ์เวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 21 มกราคม 2547 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบั ประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 123 ตอนท่ี 99 ง วนัท่ี 21 กนัยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ .ศ. 2527 เปิดรับ
นกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเร่ิมแรกรวมอยูก่บัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจดัตั้งเป็นหน่วยงานภายใ นระดบัสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจดัตั้งและเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบนัทั้งส้ิน 12 สาขาวิชา  
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2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนู วิทยฐานะแก่ผู ้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใช้
ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ  
 

 วสัิยทัศน์ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัอุดมศึกษาระบบทางไกลชั้นน าของโลก ท่ีจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใหบ้ริการ
ท่ีมีคุณภาพ 
 

 พนัธกจิ 
1. ผลิตบณัฑิต 
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ 
3. พฒันาชุมชน องคก์ารและสถาบนัในสงัคม เพ่ือน าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4. วิจยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาไทย 
5. อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม 

 

3. โครงสร้างของมหาวทิยาลยั  
 3.1  การแบ่งส่วนราชการ 

             มหาวิทยาลยัแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานดา้นวิชาการ  มีส านกัต่างๆ 9  ส านกั  คือ ส านกัทะเบียนและวดัผล ส านกั
เทคโนโลยีการศึกษา ส านกับริการการศึกษา ส านกัวิชาการ ส านกับรรณสารสนเทศ  ส านกัพิมพ ์ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ส านกัคอมพิวเตอร์  และส านกับณัฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบนัซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่าส านกัอีก 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา  โดยมีส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ดงัแผนภูมิ  
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 3.2.1 สภามหาวทิยาลยั 

มีอ  านาจหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบังานดา้นนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
(1)  วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ีโดย 

             ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัและนโยบายของรัฐ 
  (2)  จดัวางระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  (3)  อนุมติัใหป้ริญญา ประกาศนียบตัรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบตัร 
 (4)  พิจารณาการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส านกังานอธิการบดี สถาบนั ส านกัและสาขาวิชาแลว้แต่กรณี 
  (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 

 

 (5)  เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
 (6)  พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์

 (7)  จดัหาวิธีการอนัจะยงัการศึกษา การวิจยั และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยัใหเ้จริญยิ่งข้ึน 
 (8)  พิจารณาใหค้วามเห็นแก่สภามหาวิทยาลยัในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการของมหาวิทยาลยั 
  (9)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท าการใด ๆ ตามท่ีสภาวิชาการมอบหมาย 
 
 3.3 ผู้บริหาร 
                      3.3.1 กรรมการสภามหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ( ขอ้มลู  ณ 5 กนัยายน 2551 ) 

 
นายกสภามหาวิทยาลยั ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น 
อุปนายกสภามหาวิทยาลยั นายอมเรศ  ศิลาอ่อน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูแ้ทน 

(ดร.สุเมธ แยม้นุ่น) 
 อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ หรือผูแ้ทน 

(นางลดาวลัย ์บวัเอ่ียม) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

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

ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ ์
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 นายเรืองชยั  ทรัพยนิ์รันดร์ 
 นายโสภณ  สุภาพงษ ์
 นายสมหมาย  สุรกลุ 
ผูแ้ทนกรรมการสภาวิชาการ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์หอนพรัตน ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี 

   
    

    3.3.2  ผู้บริหารมหาวทิยาลยั  ( ขอ้มลู ณ 5 กนัยายน 2551 )  
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 ( ขอ้มลู ณ 5 กนัยายน 2551 ) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารยช์ านาญ  เชาวกีรติพงศ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ รองศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ ประเสริฐศรี  
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารยล์าวลัย ์ หอนพรัตน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารยสุ์นีย ์ ศีลพิพฒัน ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล หนุ่ยศรี  (รักษาการ)  
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารยฐ์ปนรรต พรหมอินทร์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สีสงัข ์
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  สุธีธร 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารยสุ์ณี  ภู่สีม่วง       
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.พลูสุข  หิงคานนท ์  

(ด ารงต าแหน่งส้ินสุดเม่ือ 9 สิงหาคม 2551) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานนัท ์  
(ด ารงต าแหน่งเม่ือ 10 สิงหาคม 2551) 
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ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ( ขอ้มลู ณ 5 กนัยายน 2551 ) 
ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์ เกยรุานนท ์

รองศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  พุทธาพิทกัษผ์ล 
ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและวดัผล รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย 

รองศาสตราจารยณ์ฏัฐพร พิมพายน 
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  านวยการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ อาจารยบุ์ญชยั วลีธรชีพสวสัด์ิ  (รักษาการ) 
ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาต่อเน่ือง รองศาสตราจารยธี์รารักษ ์โพธิสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต เวชกิจ 

 
ผู้อ านวยการกอง ( ขอ้มลู ณ 5 กนัยายน 2551 ) 

ผูอ้  านวยการกองกลาง นายด ารงค ์ ใจสมคม 
ผูอ้  านวยการกองคลงั นางชูจิตร  วิสุทธ์ิสิริ 
ผูอ้  านวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ  จารุโรจนเ์นาวรัตน ์
ผูอ้  านวยการกองพสัดุ นางพจมาลย ์ เพ่ิมพลูโชคคณา 
ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี นายมนตรี  วิเชียรมณี 
ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา นางสาวเกษณี สุจริตจนัทร์  (รักษาการ) 

 
ท่ีมา : หนังสือ 30 ปี มสธ. ก้าวไกลรับใช้สังคม 
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4. บุคลากร 
ในปีการศึกษา 2551 มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 

 4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร     
                     

หน่วย : คน 
ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

ขา้ราชการ 312 767 1,079 

พนกังานมหาวิทยาลยั 55 132 187 

พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ 9  9 

ผูท้รงคุณวฒิุ 3  3 

ลกูจา้งประจ า    

 - ลกูจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน  155 155 

 - ลกูจา้งประจ างบประมาณเงินรายได ้  312 312 

 - ลกูจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ  101 101 

ลกูจา้งชัว่คราว    

- ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน (เงินรายได)้  425 425 

- ลกูจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี – เงินรายได)้  2 2 

- ลกูจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน)  1 1 

รวม 379 1,895 2,274 

    ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 
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 4.2  บุคลากรสายวิชาการ   
 

สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ศึกษาศาสตร์ 
  

ขา้ราชการ 37 - 37 - 7 30 2 3 31 1 

พนกังาน 8 - 8 - - 8 5 1 2 - 

อาจารยพ์ิเศษ 6 - 6 - 1 6 1 5 - - 

รวม 51 0 51 0 8 44 8 9 33 1 

ศิลปศาสตร์ ขา้ราชการ 21 1 22 - 11 11 - 3 18 1 

พนกังาน 5 - 5 - 1 4 4 1 - - 

อาจารยพ์ิเศษ 1 - 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 27 1 28 0 13 15 4 4 19 1 

วทิยาการจดัการ ขา้ราชการ 44 1 45 - 31 14 - 5 40 - 

พนกังาน 7 1 8 - 8 - 3 3 2 - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 51 2 53 0 39 14 3 8 42 0 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

นิติศาสตร์ ขา้ราชการ 24 2 26 - 19 6 2 8 16 - 

พนกังาน 6 - 6 - 6 - 6 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ 1 - 1 - 1 - - - - 1 

รวม 31 2 33 0 26 6 8 8 16 1 

เศรษฐศาสตร์ ขา้ราชการ 17 1 18 - 11 7 1 3 14 - 

พนกังาน 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

รวม 18 1 19 0 11 8 1 3 15 0 

รัฐศาสตร์ ขา้ราชการ 10 1 11 - 7 4 1 1 9 - 

พนกังาน 3 1 4 - 3 1 2 1 1 - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 13 2 15 0 10 5 3 2 10 0 

นิเทศศาสตร์ ขา้ราชการ 22 1 23 - 13 10 1 9 13 - 

พนกังาน 4 - 4 - 3 1 - 4 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

รวม 26 1 27 0 16 11 1 13 13 0 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ขา้ราชการ 10 1 11 - 8 2 - 1 10 - 

พนกังาน 3 1 4 - 4 - 4 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 13 2 15 0 12 2 4 1 10 0 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ขา้ราชการ 23 1 24 - 6 18 4 20 - - 

พนกังาน 5 - 5 - 5 - 3 2 - - 

อาจารยพ์ิเศษ 4 - 4 - 2 2 - 1 2 1 

รวม 32 1 33 0 13 20 7 23 2 1 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

  

ขา้ราชการ 13 3 16 - 9 7 - 3 13 - 

พนกังาน 5 - 5 - 3 2 4 1 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - 0 - - - - - - - 

รวม 18 3 21 0 12 9 4 4 13 0 

พยาบาลศาสตร์ ขา้ราชการ 10 1 11 - 5 6 2 2 7 - 

พนกังาน 2 - 2 - - 2 1 1 - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 12 1 13 0 5 8 3 3 7 0 
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สาขาวชิา 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งส้ิน วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัตงิาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

มนุษยนิเวศศาสตร์ ขา้ราชการ 21 1 22 - 11 11 1 3 18 - 

พนกังาน 1 - 1 - 1 - 1 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 22 1 23 0 12 11 2 3 18 0 

ส านกัทะเบียนและ
วดัผล 

ขา้ราชการ 16 2 18 - 7 11 5 4 9 - 

พนกังาน - - 0 - - - - - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 16 2 18 0 7 11 5 4 9 0 

ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขา้ราชการ 23 5 28 - 22 6 2 2 24 - 

พนกังาน 2 
 

2 - 2 - 2 - - - 

อาจารยพ์ิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 25 5 30 0 24 6 4 2 24 0 

 

รวมทั้งส้ิน 355 24 379 0 208 170 57 87 231 4 

                             
 ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฏาคม 2551 
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5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดรั้บจดัสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน  1,879,268,600  บาท      จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน  
จ านวน  633,139,100  บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ จ านวน  1,246,129,500  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  33.69  และร้อยละ  66.31 ตามล าดบั    ดงัน้ี  
 
                       หน่วยนบั :  บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ* เงนินอกงบประมาณ** รวมทั้งส้ิน 
งบบุคลากร 426,284,600 119,471,900 545,756,500 
งบด าเนินงาน  87,657,600 749,557,700 837,215,300 
งบลงทุน  33,501,200 181,385,000 214,886,200 
งบเงินอุดหนุน  85,695,700 105,127,600 190,823,300 
งบรายจ่ายอ่ืน -   90,587,300   90,587,300 

รวมทั้งส้ิน  จ านวน 633,139,100 1,246,129,500  1,879,268,600 

                   ร้อยละ 33.69 66.31 100.00 
 

ท่ีมา  *   เอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เล่มท่ี 8 ( 2 ) กระทรวงศึกษาธิการ (2) ส านกังบประมาณ  
              ส านกันายกรัฐมนตรี  ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แลว้ 
        **  เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 8 / 2550  เม่ือวนัท่ี  28 กนัยายน 2550 
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6. หลกัสูตร 
 ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน จ านวน 78 หลกัสูตร จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

ระดบัการศึกษา 

ศึก
ษา
ศา
สต

ร์ 

ศิล
ปศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา
กา
รจ
ัดก

าร
 

นิต
ศิา
สต

ร์ 

เศ
รษ

ฐศ
าส
ตร์

 

รัฐ
ศา
สต

ร์ 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร์ 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์&
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

ส่ง
เส
ริม

กา
รเก

ษต
รฯ

 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์สุ
ขภ

าพ
 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

มนุ
ษย

นิเ
วศ

ศา
สต

ร์ 

มห
าว
ทิย

าล
ยั 

ระดบัประกาศนียบตัร -  4 - 2 - - - - - - - - 6 
ระดบัอนุปริญญา  -  - - - - - - - - - - - - 
ระดบัปริญญาตรี  4 5 11 2 3 2 1 2 5 6 1 6 48 
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1                       1 
ระดบัปริญญาโท (แผน ก )  5 2 2   1 1 1   3 3 1 1 20 
ระดบัปริญญาโท (แผน ข )  4   2   1 1 1   3     1 13 
ระดบัปริญญาเอก  1   1                   2 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  12 11 14 4 4 3 2 2 8 9 2 7 78 
           ท่ีมา:  ส านกัวิชาการ 
หมายเหตุ * มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเสนอหลกัสูตรปริญญาโททั้ง แผน ก และ แผน ข ต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบโดยนับหลกัสูตรดงักล่าวเป็น 1 หลกัสูตร เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรเดียวกนั 
และจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 5 คน หลกัสูตรท่ีเปิดสอนดงักล่าวบางหลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะ แผน ก บางหลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะ แผน ข และบางหลกัสูตรเปิดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข การนบัจ านวน
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยแยกเป็น แผน ก และ แผน ข จึงไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนท่ีเปิดสอนจริงในหวัขอ้หลกัสูตรท่ีมีกิจกรรมท่ีบุคคล/ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
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7. นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2551 มีนกัศึกษาใหม่  นกัศึกษาลงทะเบียน และผูส้ าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามสาขาวิชา ดงัน้ี 
 7.1  ขอ้มลูนกัศึกษาใหม่ 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 
รวมนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2551 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา 1 1,540 1,264 397 33 3,235 
  ศึกษาศาสตร์ 1 1,540 1,264 397 33 3,235 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 1,116  37,535  0  1,003  0  39,654 
  ศิลปศาสตร์ 1,005 2,143 - 63 - 3,211 
  วิทยาการจดัการ - 19,080 - 589 - 19,669 
  นิติศาสตร์ 111 8,744 - - - 8,855 
  เศรษฐศาสตร์ - 611 - 86 - 697 
  รัฐศาสตร์ - 5,733 - 176 - 5,909 
  นิเทศศาสตร์ - 1,224 - 89 - 1,313 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ 0  933  0  0  0  933 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 933 - - - 933 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ 0  2,564  0  237  0  2,801 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 2,564 - 237 - 2,801 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 0  4,122  0  178  0  4,300 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 3,838 - 118 - 3,956 
  พยาบาลศาสตร์ - 284 - 60 - 344 
กลุ่ม : บริการ 0  1,630  0  54  0  1,684 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 1,630 - 54 - 1,684 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 1,117  48,324  1,264  1,869  33  52,607 

        หมายเหตุ  นกัศึกษาใหม่ในท่ีน้ี นบัเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2551 เท่านั้น 
      



 

17 

 

 7.2  ขอ้มลูนกัศึกษาลงทะเบียน 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 
รวมนักศึกษาทั้งหมด ปี

การศึกษา 2551 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา 6 4,698 1,304 1,165 77 7,250 
  ศึกษาศาสตร์ 6 4,698 1,304 1,165 77 7,250 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 1,497  122,892  0  2,834  0  127,223 
  ศิลปศาสตร์ 1,332 7,162 - 229 - 8,723 
  วิทยาการจดัการ - 55,817 - 1,568 - 57,385 
  นิติศาสตร์ 165 31,710 - - - 31,875 
  เศรษฐศาสตร์ - 1,788 - 326 - 2,114 
  รัฐศาสตร์ - 21,703 - 514 - 22,217 
  นิเทศศาสตร์ - 4,712 - 197 - 4,909 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ 0  2,404  0  0  0  2,404 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2,404 - - - 2,404 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ 0  8,641  0  384  0  9,025 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 8,641 - 384 - 9,025 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 29  11,346  0  539  0  11,914 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 29 9,965 - 334 - 10,328 
  พยาบาลศาสตร์ - 1,381 - 205 - 1,586 
กลุ่ม : บริการ 0  5,726  0  144  0  5,870 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 5,726 - 144 - 5,870 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 1,532  155,707  1,304  5,066  77  163,686 

        หมายเหตุ :  นกัศึกษาทั้งหมดในท่ีน้ี หมายถึง นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งนกัศึกษาเก่า และนกัศึกษาใหม่ภาคการศึกษท่ี 1/2551  
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7.3  ขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

หน่วยงาน 

ระดบัการศึกษา 
รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2550 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : การศึกษา 58 1,227 715 281 - 2,281 
  ศึกษาศาสตร์ 58 1,227 715 281 - 2,281 
กลุ่ม : สงัคมศาสตร์. บริหารธุรกิจฯ 471  12,264  1  447  - 13,183 
  ศิลปศาสตร์ 459 928 - 12 - 1,399 
  วิทยาการจดัการ - 6,704 1 313 - 7,018 
  นิติศาสตร์ 12 2,323 - - - 2,335 
  เศรษฐศาสตร์ - 194 - 63 - 257 
  รัฐศาสตร์ - 1,544 - 29 - 1,573 
  นิเทศศาสตร์ - 571 - 30 - 601 
กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ - 281  - - - 281 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 281 - - - 281 
กลุ่ม : เกษตรศาสตร์ - 1,030  - 129  - 1,159 
  ส่งเสริมการเกษตรฯ - 1,030 - 129 - 1,159 
กลุ่ม : สุขภาพและสวสัดิการ 43  1,530  - 148  - 1,721 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 43 1,039 - 101 - 1,183 
  พยาบาลศาสตร์ - 491 - 47 - 538 
กลุ่ม : บริการ - 444  - 43  - 487 
  มนุษยนิเวศศาสตร์ - 444 - 43 - 487 
  รวมระดบัมหาวทิยาลยั 572  16,776  716  1,048  - 19,112 

        หมายเหตุ  เป็นขอ้มูลนกัศึกษาปีการศึกษา 2550  เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลผูท่ี้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ไดแ้ก่ 
  

 
 - ระดบัประกาศนียบตัรในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 และภาคพิเศษปีการศึกษา 2550 

   
 

- ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ในการสอบซ่อมของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 
   

 
- ระดบัปริญญาโท ในภาคพิเศษ และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 

    ท่ีมา :   กองแผนงาน ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552 
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8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  โดยถือวา่การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดว้ยเหตุดงักล่าวมหาวิทยาลยัจึงไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพโดยยึด
หลกัการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยค านึงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และความเช่ือมโยงของการ
ประกนัคุณภาพภายในกบัการประกนัคุณภาพภายนอกเป็นส าคญั ทั้งน้ี การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเร่ิมจากการพิจารณาจุดเนน้ของมหาวิทยาลยั-
สุโขทยัธรรมาธิราช คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นหลกั แลว้จึงบูรณาการกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ของ สกอ.  
ตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ของ สมศ. และตวับ่งช้ีตามกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส านกังานก.พ.ร. เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามระบบขา้งตน้ โดยมีตวับ่งช้ีท่ีขอรับการประเมินทั้งส้ิน 61 ตวับ่งช้ี   อิงตามองคป์ระกอบคุณภาพ
ของ สกอ. รวม 9 องคป์ระกอบ คือ 
  องคป์ระกอบท่ี 1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
  องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
  องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
      ทั้งน้ี ในการประเมินจะเร่ิมจากตวับ่งช้ีของ สกอ. ก่อน แลว้จึงตามดว้ยตวับ่งช้ีของ สมศ. และ / หรือ ก.พ.ร. ท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมข้ึน โดยตวับ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมจะก าหนดรหสัตวั
บ่งช้ีเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง  และใชร้ะบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั  โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 3.00 เช่นเดียวกบั สกอ. 
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9. การตดิตามผลการพฒันาและปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2550 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 

จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2550 

ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลยัควรเร่งพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจใน
ดา้นต่างๆ ใหส้มบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีส าคญั 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
1. จดัจา้งท่ีปรึกษาด าเนินการพฒันาระบบพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ

การศึกษา โดยขอบข่ายของงานครอบคลุมขอ้มลูนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบั
บณัฑิตศึกษา ผูเ้รียนโครงการสมัฤทธิบตัร  โดยแบ่งเป็น 8 ระบบงานยอ่ย  ไดแ้ก่ ระบบรับ
สมคัร ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบจดัสอบ  ระบบประมวลผลสอบ ระบบส าเร็จการศึกษา 
ระบบเปล่ียนแปลงขอ้มลูนกัศึกษา  ระบบบริการขอ้มลูนกัศึกษา และระบบบริการการศึกษา    
การด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มลูทั้ง 8 ระบบ เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการ
เรียนการสอน  การบริการ และการวิจยัเพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มลู กบัทุกส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 2. จดัจา้งท่ีปรึกษา โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ  เพ่ือวิเคราะห์  ออกแบบ และพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจดัการเก่ียวกบังบประมาณ  พสัดุ  การเงินและการบญัชี  
โดยโปรแกรมท่ีพฒันา ข้ึนจะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นความส าเร็จของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีดี ได ้มาตรฐาน  และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบนัของ
มหาวิทยาลยั 

 3. จดัจา้งท่ีปรึกษา โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการคุณภาพ  ( STOU QMIS ) 
เพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการ ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะแลว้เสร็จและใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ประมาณปี 
2553 เป็นตน้ไป 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

2. มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์/ นกัวิจยั ได้
ตีพิมพผ์ลงานท่ีมีคุณภาพใหม้ากข้ึนทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งหาแนวทางและกลไกช่วยเหลือการผลิต
งานวิจยัและบทความวิจยัของคณาจารย ์/ นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางส่งเสริม สนบัสนุนคณาจารย ์/ นกัวิจยัสร้างผลงานวิจยัใหมี้คุณภาพ
ดงัน้ี 
1.  ก าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสญัญาการวิจยั  ท่ีใหมี้การตีพิมพล์งในวารสารท่ีมี  

Peer Review 
2.  ใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันาและทุกสาขาวิชาจดัท า/พฒันาวารสารท่ีมีอยู ่ใหมี้วารสารท่ีเขา้เกณฑ์

มาตรฐานวารสารวิชาการ ตามท่ี สกอ. และ สกว. ก าหนด โดยสนบัสนุนงบประมาณให้
สาขาวิชาใหแ้ก่ Reader ภายนอก 

3.  จดักิจกรรมหรืองานน าเสนอผลงานวิจยัในระดบัชาติเป็นประจ าทุกปี 
4.  ส่งเสริมอาจารยใ์นทุกสาขาวิชามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
5.  ปรับระบบการสนบัสนุนงบประมาณใหส้าขาวิชาท าวิจยัไดอ้ยา่งอิสระ โดยไม่ตอ้งผา่น

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัแบบปกติของมหาวิทยาลยั 
6. สนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขียน Paper เสนอในการประชุมนานาชาติอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง

สนบัสนุนการแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือตีพิมพใ์นต่างประเทศ  
 7. จดัท าระบบการบริหารงานวจิยัผา่น web 

8. จดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการวจิยัจากทุกแหล่งทุน 
9. สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัวจิยั อาทิ เคร่ืองอ่านแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์,  e-research 
10.พฒันาหอ้งปฏิบติัการวจิยัเพ่ือท่ีท างานแก่นกัวจิยัแยกจากสถานท่ีท างานประจ า 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

2. มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์/ นกัวิจยั ได้
ตีพิมพผ์ลงานท่ีมีคุณภาพใหม้ากข้ึนทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งหาแนวทางและกลไกช่วยเหลือการผลิต
งานวิจยัและบทความวิจยัของคณาจารย ์/ นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ  
(ต่อ) 

11. จดัท า Research Collaboration โดยเนน้ Research Theme ร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาวชิาการ
แบบสหวทิยาการ 

12. ประกวดนกัวจิยัดีเด่นประจ าปี 
13. จดัท า KM ระหวา่งนกัวจิยั 
14. ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะนกัวจิยั (เดิม/ใหม่) 
15. จดัทีมวจิยัท่ีเนน้การสร้างนวตักรรมในระดบัชาติ/นานาชาติ (Research Innovative Team) โดยก าหนด 

Theme ท่ีชดัเจน 
16. จดังานน าเสนอผลงานวจิยัในระดบัชาติ 
17. สร้างส่ิงจูงใจในการตีพิมพผ์ลงานวจิยัในต่างประเทศ หรือแปลเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อลงในวารสาร

ระดบัชาติ / นานาชาติ 
18. สนบัสนุนการแปลบทความวจิยัเป็นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่นกัวจิยั 
19. สร้างเครือข่ายสถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยัต่าง  ๆ 
20. สร้างเครือข่ายการวจิยัระหวา่ง มสธ. กบัชุมชน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

3. มหาวิทยาลยัควรสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพโดยผา่น
ทางกระบวนการจดัการความรู้ ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั ระดบั
หน่วยงาน รวมทั้งนกัศึกษา โดยเนน้การสร้างและการเผยแพร่
แนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งกนั  

มหาวิทยาลยั ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   อาทิ 
1. จดัศึกษาดูงานของสถาบนัการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นดา้นการประกนัคุณภาพ โดยเชิญผูบ้ริหาร / 

ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เขา้ร่วม ศึกษาดูงาน  ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   เม่ือวนัท่ี  30  มีนาคม  2552   และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร-
นารี ระหวา่งวนัท่ี 20 -21  พฤษภาคม  2552  

2. จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอประสบการณ์สา นต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือวนั
องัคาร ท่ี 12 พฤษภาคม  2552  โดยเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั  3 แห่ง ไดแ้ก่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  และมหาวิทยาลยัราชภั ฎสวนดุสิต   
เขา้ร่วมเป็นวิทยากรแล กเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบั ติท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษากบัคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

3. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาโดยก าหนดกิจกรรมท่ี     
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนิน งานอยา่งมีคุณภาพเพ่ือใชใ้นชุดวิชาต่าง ๆ อาทิ ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งผา่นการอบรมก่อนส าเร็จการ ศึกษามี
กิจกรรมดา้นการวางแผน การประเมินผล ชุดวิชาการประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน     
นอกจากน้ียงัมีการบรรยายใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่ผูน้ าชมรม
นกัศึกษาทัว่ประเทศในการประชุมสมัมนา  เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2552 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

4.  มหาวิทยาลยัควรด าเนินการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก่อใหเ้กิดการ
พฒันาการจดับริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า   

มหาวทิยาลยัมีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  
1. การใหบ้ริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการเรียนการสอน (โดยส านกัวชิาการและส านกั

บณัฑิตศึกษา ส านกับริการการศึกษา) 
2. การใหบ้ริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา (โดยส านกัวชิาการในส่วน

ประสบการณ์วชิาชีพ เร่ืองการใชบ้ริการหอ้งพกั) 
3. การใหบ้ริการดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา (โดยฝ่ายแนะแนวการศึกษา ) 
4. การใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  
5. การจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  

       นอกจากน้ี  มหาวิทยาลยัยงัไดน้ าผลการประเมินมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
ในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นการเรียนการสอน    
- จดัใหมี้ LCD และ Computer ในทุกหอ้งอบรมท่ีนกัศึกษาเขา้ใช้ 
- จดัใหมี้มุมบริการ Internet แก่นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ณ 

ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม และอาคารพิทยพฒัน ์ 
2. ดา้นกายภาพ   

- จดัรถบริการส่งนกัศึกษาเดินทางกลบัในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรมประสบการณ์
วิชาชีพ 

- บริการซกัรีดเส้ือผา้แก่นกัศึกษาท่ีเขา้พกัในทุกอาคาร 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาในภาพรวม 
จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
ผลการพฒันา / ปรับปรุง 

 - จดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้รับการสมัมนาเสริมใน
วนัหยดุ 

- มีการจดัหอ้งใหบ้ริการแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกโดยเฉพาะ ณ อาคารสมัมนาและ
ฝึกอบรม  ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บการร้องเรียนจากนกัศึกษาท่ีเป็นศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3. ดา้นบริการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา    
- มีการใหบ้ริการแนะแนวการศึกษาผา่น  Internet (e-Counseling) 
- จดัเวรใหค้ณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาตอบค าถามนกัศึกษาในทุกวนัท าการ 

4. ดา้นการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์   
- มีการปรับปรุงระบบการคน้หาส่ือการศึกษา (Search Engine)  ของส านกับรรณ

สารสนเทศ   http://virtua.stou.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon/   โดย
จดัท าฐานขอ้มลูทางวิชาการท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการคน้ควา้และอา้งอิง ซ่ึงใชท้ั้ง
นกัศึกษาปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า และประชาชนทัว่ไป 

5. ดา้นการจดัโครงการพฒันาระบบประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า    
-มีการน ามาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา เช่น 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีการใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นการวิจยัแก่คณาจารย ์นกัศึกษา 
ศิษยเ์ก่า ผา่นคลีนิกวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกลของสถาบนัวิจยัและพฒันา 

 

http://library.stou.ac.th/
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมนิตนเอง 

 
 การประเมินตนเองมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2551  เพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการ
ประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบเวลาตามปีการศึกษา 2551 (1 กรกฎาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2552)  และขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการ 
ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กนัยายน 2551) โดยอิงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั 
 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึง ไดข้อยกเวน้การประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมิน
เฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวิชา อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ี
จึงไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีคุณภาพผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2551 มีดงัน้ี 
 

1.1 2.1 2.11 2.12.9 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.9.2 8.1 9.1 
1.2 2.2 2.12 2.12.10 3.2 4.2 5.2 6.1.1 7.2  8.2 9.2 
 2.3 2.12.1   4.3 5.3 6.1.2 7.3  8.2.1 9.3 
 2.4 2.12.2   4.4 5.4  7.4  8.2.2  
 2.5 2.12.3   4.4.1 5.5  7.5    
 2.6 2.12.4   4.4.2 5.5.1  7.6    
 2.7 2.12.5    5.5.2  7.7    
 2.8 2.12.6    5.5.3  7.8    
 2.9 2.12.7    5.5.4  7.9    
 2.10 2.12.8      7.9.1    
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
ตวับ่งช้ีที่ 1.1   มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมกีารกาํหนดตวับ่งช้ีเพือ่วดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้

ครบทุกภารกจิ (สกอ. 1.1, สมศ. 5.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัตั้งข้ึนภายใตแ้นวคิดของรัฐเก่ียวกบัการ

แกไ้ขขอ้จ ากดัของมหาวิทยาลยัเปิดแบบตลาดวิชา ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และลดปัญหาดา้นการลงทุน  โดยมุ่งเนน้การขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาใหก้วา้งขวาง และใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ อยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ดว้ยเหตุน้ี มสธ . จึงจดัการศึกษาเป็นระบบเปิด และด าเนินการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นตน้มา  
ปัจจุบนั มสธ . เปิดสอนแลว้ทั้งส้ิน 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดในการก่อตั้งมา

ก าหนดเป็นปณิธานในการเป็นค่านิยมร่วมในการด าเนินงานมากวา่ 30 ปี ดงัน้ี 
 “มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด 

ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไป เพ่ิมพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จ
มธัยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและสังคม ด้วยการจัดระบบ
การศึกษาทางไกล ซ่ึงใช้ส่ือการสอนทางไปรษณีย์ วิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าช้ัน
เรียนตามปกติ”   
และไดเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชน / ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบผา่นช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

มสธ. 1.1-1(1)   
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/ 
 

 

http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  

แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติั
การประจ าปีใหส้อดคลอ้งกนัและ
กนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั
ของสถาบนั  ยทุธศาสตร์และแผน  
พฒันาของชาติ 

มสธ. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 
และภารกิจหลกัของสถาบนั ตลอดจนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ โดย
ผา่นทางกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2551 
ดงัน้ี 

1.  รวบรวมขอ้มลู / วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูทั้งภายใน และภายนอก เช่น 
แผนกลยทุธ์ มสธ. พ.ศ. 2547-2551  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (2548-2551) ผลการ
ด าเนินงาน  และนโยบายรัฐฯ/ กระทรวง ก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการประจ าปี 
ซ่ึงจ าแนกเป็น 6 ดา้น ตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการ
อุดมศึกษา (2) ดา้นบริการวิชาการแก่สงัคม (3) ดา้นวิจยัสร้างองคค์วามรู้ (4) ดา้น
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (5) ดา้นพฒันาระบบราชการ (6) ดา้นบริการรูปแบบพิเศษ  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถ่าย ทอดแผนกลยทุธ์ 5 ปี (2547-2551) / แผนปฏิบติัราชการ 
4 ปี (2548-2551) สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นทางการจดัท าแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนใชเ้ป็นหลกัเกณฑเ์บ้ือ งตน้ในการพิจารณาการ
จดัสรรทรัพยากร และงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เพ่ือผลกัดนัใหแ้ผนท่ีวางไวใ้น
ระดบัต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ 

 

มสธ. 1.1-2(1) แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ฉบบั
รายละเอียดแผนงาน และโครงการ  
(1 ตุลาคม 2550–30 กนัยายน 2551) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  

แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติั
การประจ าปีใหส้อดคลอ้งกนัและ
กนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั
ของสถาบนั  ยทุธศาสตร์และแผน  
พฒันาของชาติ  (ต่อ) 

2.  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ในการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือ ใหเ้กิด
ความเขา้ใจ และการยอมรับในการน าแผนฯ ไปปฏิบติัร่วมกนั โดย 

คร้ังท่ี 1 เสนอเขา้ท่ีประชุมผูบ้ริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ และใหข้อ้เสนอแนะ 
คร้ังท่ี 2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ใหก้บัหน่วยงานภายในเพ่ือช้ีแจงแนวปฏิบติั

ของแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และยทุธศาสตร์หลกัประจ าปีของมหาวิทยาลยั และ
ประสานความคิดของแต่ละหน่วยงานใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัท าโครงการลกัษณะบูรณา
การมาสนบัสนุนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

คร้ังท่ี 3 จดัประชุมแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพ่ือสรุปแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัในภาพรวม ต่อผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติั และยืนยนัร่วมกนัก่อนด าเนินการ
ตามแผน 

    คร้ังท่ี 4 น าผลจากการประชุมทั้งหมดมา แกไ้ข / ปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีคร้ังสุดทา้ยใหค้รบถว้น และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิ์น และสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั ต่อไป 

 

3.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการ
ด าเนินงาน  และก าหนดเป้าหมาย
ของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

มสธ. วดัความส าเร็จของการด าเนินงานในแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2551 โดยน าเกณฑค่์าเป้าหมาย และตวัช้ีวดัของแผน ปฏิบติัราชการ 4 ปี และค า
รับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยักบั ส านกังาน กพร. ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการจดัการอุดมศึกษา สมศ . และ สกอ . มาก าหนดเป็น
ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย โดยจ าแนกตามมนโยบายทั้ง 6 ดา้นของมหาวิทยาลยั 

มสธ. 1.1-3(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ.  
1.1-2(1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุก

ภารกิจ 
มสธ. จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 โดยยึดกรอบ

แนวทางจากพนัธกิจหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่  1) ผลิตบณัฑิต  2) พฒันาทรัพยากร
มนุษยทุ์กระดบัของประเทศ  3) พฒันาชุมชน องคก์าร และสถาบนัในสงัคม เพ่ือ
น าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้  4) วิจยั ส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญา
ไทย และ 5) อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม  จากพนัธกิจดงักล่าวไดน้ ามา
ก าหนด เป็นนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2551 จ าแนกเป็น 6 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ 
น าไปก าหนดมาตรการ เพ่ือผลกัดนัใหน้โยบายมีความส าเร็จ  และถ่ายทอดลงไปสู่
แผนงาน /งาน / โครงการ บรรจุไวใ้น เอกสารแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ฉบบัรายละเอียดแผนงาน และโครงการ (1 ตุลาคม 2550–30 กนัยายน 
2551) และ เอกสาร งบประมาณรายจ่ายหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550–30 กนัยายน 2551) 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีครบถว้นทุกภารกิจ 

มสธ. 1.1-4(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ.  
1.1-2(1) 
มสธ. 1.1-4(2) งบประมาณรายจ่ายหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550–
30 กนัยายน 2551) 
 

5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภา
สถาบนั 

มสธ. มอบหมายใหก้องแผนงานท าหนา้ท่ีติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผล
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในแผนปฏิบติัราชการโดยก าหนดใหห้น่วยงานท่ี
รับผิดชอบงาน/ โครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส โดย
กองแผนงานไดน้ าผลจากการด าเนินงานมาวิเคราะหป์ระเมิน และรายงานผลใน
ภาพรวมต่อท่ีประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 

 

มสธ. 1.1-5(1) เอกสาร รายงานการ
ประเมินผลแผนแผนปฏิบติัราชการ 
ปีงบประมาณ 2551  (รอบ 6 เดือน) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภา
สถาบนั  (ต่อ) 

คร้ังท่ี 1 รายงานการประเมินผลแผนแผนปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551  
(รอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  : เสนอท่ีประชุมจดัท าแผนปฏิบติั
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2551 

คร้ังท่ี 2 รายงานการประเมินผลแผนแผนปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (การประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั ระดบั
มหาวิทยาลยั ตามแผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) : เสนอท่ี
ประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2552  และ  ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คร้ังท่ี 2/2552 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 

มสธ. 1.1-5(2) เอกสารการประเมินผล
ส าเร็จตามตวัช้ีวดัระดบัมหาวิทยาลยั 
ตามแผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 

6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน  
เป้าประสงค ์เป้าหมายกบั
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ  
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและ
แนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 

มสธ. มีกระบวนการทบทวนกลยทุธ์ โดยการ Rolling Plan  ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์โดยรวมอยูต่ลอดเวลาเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว  คณะ -
รัฐมนตรีมีมติยกเวน้การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร และรัฐบาลสมยั  พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ มี
ระยะเวลาจ ากดัในการบริหารประเทศ จึงไม่มีการจดัท าแผนบริหารราชการแผน่ดิน 
ซ่ึงส่งผลใหส่้วนราชการต่าง ๆ ไดรั้บการยกเวน้การจดัท าแผนปฏิบติัราชการดว้ย 

อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะรัฐมนตรีจึงใหใ้ช้
เอกสารการจดัท างบประมาณแผน่ดินประจ าปีทดแทนแผนปฏิบติัราชการ  4 ปี ดงันั้น
มหาวิทยาลยัจึงท าการการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการ
ด าเนินงาน เป้าประสงคเ์ป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติใหม่ใน
การจดัท าค าของบประมาณแผน่ดินประจ าปี 2551 โดยมีรายละเอียดตามหลกัฐานท่ี
แนบ 

มสธ. 1.1-6(1) หนงัสือท่ี นร 0506/ว157 
จากส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เร่ือง "การยกเวน้การจดัท าแผนบริหาร
ราชการแผน่ดิน" 
มสธ. 1.1-6(2) แผนภูมิแสดงความ
เช่ือมโยงยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมาย
การใหบ้ริการกระทรวง เป้าหมายการ
ใหบ้ริการหน่วยงาน กลยทุธ์หน่วยงาน 
ผลผลิต /โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ 
มสธ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

7.  มีการน าผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และ
แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

จากกระบวนการทบทวนกลยทุธ์ต่อปัจจยัภายนอกท่ีมากระทบ ดงัท่ีกล่าวในขอ้
ท่ี 6 แลว้ มหาวิทยาลยัไดน้ าผลการประเมิน และสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงาน มาวิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ดงักล่าว 
มาปรับปรุง วิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตลอดจนการก าหนด
เป้าหมาย กลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน ในการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั- 
สุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2552-2556 ฉบบัท่ี 2 ภายหลงัท่ีฉบบัแรก
ส้ินสุดลงเม่ือปี 2551 ดงัมีรายละเอียดตามหลกัฐาน 

 
 

มสธ. 1.1-7(1) แผนพฒันา มสธ. ระยะ  
5 ปี (2552-2556)  

- SWOT บทท่ี 2-1 
- วิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์และค่าเป้าหมาย 
บทท่ี 3-1 ถึง 3-22 

- การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกลยทุธ์ (ตารางท่ี 4.20 
การแกไ้ขจุดอ่อน ดว้ยกลยทุธ์ 
แผนงาน / โครงการฯ และ
กิจกรรมสนบัสนุน บทท่ี 4-52 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานที่กาํหนด  (สกอ. 1.2, ก.พ.ร. 3.2 และ 3.3) 
 
วธีิการคํานวณ 

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

30 
X100 = ร้อยละ 85.71 

35 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 - 74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 - 100 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 89 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 85.71 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 1.2(1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 

X 100 
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องค์ประกอบที ่2  การเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีที่ 2.1  มรีะบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  (สกอ. 2.1) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิด

หลกัสูตร 
 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร  โดยมหาวิทยาลยัมีขั้นตอนการ
พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอน
หลกัสูตร การเสนอหลกัสูตรเขา้แผนปฏิบติัราชการประจ าปี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันา /ปรับปรุงหลกัสูตร การเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาและ /หรือคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา
กลัน่กรอง การตรวจหลกัสูตรโดยส านกัวิชาการเพ่ือใหห้ลกัสูตรมีมาตรฐาน มี
หวัขอ้ และรายละเอียดต่างๆ ครบถว้นตามเกณฑท่ี์กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ . 
ก าหนด  การเสนอหลกัสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ /อนุมัติ การเสนอหลกัสูตรต่อ สกอ . เพ่ือพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบ และเสนอหลกัสูตรต่อส านกังาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
พิจารณารับรองคุณวฒิุ  
 ส าหรับการปิดหลกัสูตรสาขาวิชาจะมีเกณฑก์ารพิจารณาจาก 1) จ านวน
ผูเ้รียน 2) จุดคุม้ทุน 3) ความสอดคลอ้งกบัความตอ้ง การของตลาดแรงงาน เป็นตน้ 
โดยมีขั้นตอนการปิดหลกัสูตรคือ จะเสนอคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ /อนุมติั และแจง้
ให ้สกอ. ทราบ 

มสธ. / สว. 2.1-1(1) ขั้นตอนการพฒันา/
ปรับปรุงหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / สว. 2.1-1(2) มติสภาวิชาการคร้ัง
ท่ี 26/2545 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2545 
และมติคณะกรรมการประจ าส านกั
วิชาการคร้ังท่ี 2/2548 วนัท่ี  
1 พฤศจิกายน 2548 ท่ีเก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์ารปิดหลกัสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิต

บณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิต
บณัฑิต 

มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต  โดย
สาขาวิชาต่างๆ จะก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการผลิตบณัฑิตไวใ้น
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตร และมีการ
จดัท าประมาณการนกัศึกษาใหม่ นกัศึกษาเก่า และผูส้ าเร็จการศึกษาทุกหลกัสูตร 
ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / สว. 2.1-2(1) วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายการผลิตบณัฑิตท่ีระบุไวใ้น
เอกสารหลกัสูตร 
มสธ. / สว. 2.1-2(2) แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2551  

3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด
หลกัสูตรใหม่และการปรับปรุง
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ือง 

 
 
 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสู ตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร  โดยสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอนหลกัสูตรใหม่ 
หรือหลกัสูตรปรับปรุงจะตอ้งเสนอแผนการด าเนินงานท่ีแสดงความพร้อม ดงัน้ี  
1) แผนการผลิตชุดวิชาท่ีก าหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 2) ผูรั้บผิดชอบในการผลิต
แต่ละชุดวิชาทั้งโครงสร้างหลกัสูตร 3) ภาระหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบในแต่ละชุด
วิชา รวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ และ 4) ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดว้ย 

มสธ. / สว. 2.1-3(1) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการเปิดสอนหลกัสูตรใหม่
และหลกัสูตรปรับปรุง 

 
  

2.1-2(2).pdf
2.1-2(2).pdf
2.1-2(2).pdf
2.1-2(2).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-3(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินการ

ทุกหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา  เช่น 
ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน  ร้อยละของ
บทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้าน
ท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี และร้อยละของบณัฑิตท่ีท างาน
ตรงสาขา เป็นตน้ 

มีการวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา โดย  
1) ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

จ านวน 13 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 18.06 
2)  มีบทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 12.09 
3)  มีบณัฑิตท่ีไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ  58.31

และ/หรือมีบณัฑิตท่ีท างานตรงสาขา คิดเป็นร้อยละ 89.74 

มสธ. / สว. 2.1-4(1) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.3 
มสธ. / สว. 2.1-4(2) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.2 
มสธ. / สว. 2.1-4(3) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 2.9 
มสธ. / สว. 2.1-4(4) อา้งถึงตวับ่งช้ีท่ี 
2.12.6 

5. มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการ
ด าเนินการหลกัสูตรประจ าปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตรและ/
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตร 

มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปีการศึกษาไป
ปรับปรุงหลกัสูตรและ /หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร  โดย 
สาขาวิชาจะน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อ
หลกัสูตรทั้งหมดไปด าเนินการเร่งรัดปรับปรุงหลกัสูตรท่ียงัไม่ได้ มาตรฐานตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ .ศ.2548 ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2553 
เพ่ือใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ . ก าหนด โดย
มหาวิทยาลยัไดมี้การปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. ก าหนดเป็นเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีของประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา (ตามตวับ่งช้ีท่ี 1.2) 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะตอ้งมีการรายงานใหค้ณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาทราบความกา้วหนา้เป็นประจ า 

3. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาจะตอ้งมีการรายงานใหส้ภาวิชาการ
ทราบความกา้วหนา้เป็นประจ า 

มสธ. / สว. 2.1-5(1) เอกสารผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีท่ีระบุไวใ้นขอ้มลู
ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อ
หลกัสูตรทั้งหมด 
มสธ. / สว. 2.1-5(2) รายงานการประชุม
สภาวิชาการ  

../KPI/KPI_2.12.3/KPI_2.12.3.xls
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6.  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรได้

มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุก
เร่ือง  และมีการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร 

มหาวิทยาลยัอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ .ศ.2548 เช่น หลกัสูตรท่ีมีอาจารยป์ระจ าไม่ครบ 5 คน 
กจ็ะควบรวมหลกัสูตรแขนงวิชา/วิชาเอกต่างๆ เขา้ดว้ยกนัใหอ้ยูภ่ายใตศ้าสตร์ใหญ่ 
หรือควบรวมหลกัสูตร 4 ปี กบัต่อเน่ืองเขา้ดว้ยกนั หรือกรณีท่ีมีความจ าเป็นกจ็ะรับ
สมคัรอาจารยใ์หม่เพ่ือใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบตามเกณฑ ์อยา่งไรก็ ตาม 
หลกัสูตรทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัมีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรทุกประเดน็
ตามท่ี สกอ . ก าหนด ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร
และดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็น ขอ้มลูกลางของมหาวิทยาลยั
ท่ีทุกหลกัสูตรด าเนินการอยูแ่ลว้ 

มสธ. / สว. 2.1-6(1) ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและดชันีบ่งช้ี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ฉบบัท่ี
คณะกรรมการประจ าส านกัวิชาการ
รับทราบแลว้ 

7.  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้
การวิจยั  (ปริญญาโท  เฉพาะ แผน ก  
และ  ปริญญาเอก ) ท่ีเปิดสอนมี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ  50 ของ
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 

มหาวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาโทจ านวน 21 หลกัสูตร เป็นหลกัสูตร 
แผน ก จ านวน 20 หลกัสูตร และเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 
หลกัสูตร ดงันั้น หลกัสูตรท่ีเนน้การวิจยัจึงคิดเป็นร้อยละ 95 .65 ของจ านวน
หลกัสูตรทั้งหมด 

มสธ. / สว. 2.1-7(1) ระเบียบการรับ
สมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา * 

 
หมายเหตุ * ในปีการศึกษา 2551 เอกสารระเบียบการรับสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ระบุวา่เปิดรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ

บริหารการศึกษา โดยไม่เปิดหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา แต่ในทางปฏิบติัสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหาร
การศึกษาเพ่ือปรับปรุง แต่ใหผู้ท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวเขา้ศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบ 6 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2  มกีระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (สกอ. 2.2, สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 23) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบั

อาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการจดัการศึกษาทุก
หลกัสูตร 

มสธ . ส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายของการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลกัสูตรการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล โดยจดัอบรม เชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ส าหรับอาจารย์
ใหม่เป็นประจ า ในปี 2551 มหาวิทยาลยัจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง Design for 
Learning Portfolios (D4L+P) ระหวา่งวนัท่ี 26-27 มิถุนายน 2551 และจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการผลิตส่ือ Multimedia เพ่ือการเรียนการสอนและการบริ การทางวิชาการ 
ระหวา่งวนัท่ี 22-24 กรกฎาคม 2551 นอกจากน้ีมหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท าเอกสาร
หลกัสูตรการศึกษาประจ าสาขาวิชา มอบใหค้ณาจารยทุ์กคนทุกปีการศึกษาเพ่ือใช้
ประโยชนใ์นการจดัท าวตัถุประสงคแ์ละแผนการสอนแต่ละชุดวิชาใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรการศึกษา จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ เก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอน
การศึกษาทางไกลและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในระบบ Intranet 
ของฝ่ายพฒันาหลกัสูตรและการสอนของส านกัวิชาการ 

 จากการวิจยัของคณะท างานประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 ประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผลการวิจยัพบวา่คณาจารยส่์วนใหญ่ ร้อยละ 
96.2 มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการจดัการศึกษา 

มสธ. / สว. 2.2-1(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 1  
มสธ. / สว. 2.2-1(2) ขอ้มลูการจดัอบรม
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ 2551 
มสธ. / สว. 2.2-1(3) เอกสารหลกัสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2550 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอน

และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดมี้การออกแบบการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร โดยการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆ ใหเ้หมาะกบัระบบการศึกษาทางไกลเพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทั้งส่ือหลกัและส่ือเ สริม มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีการ
วิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบติัจริง และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน เช่นมีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัเรียนในชุดวิชาท่ีเป็น
ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2550 มีชุดวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน   566 ชุดวิชา  จ าแนกเป็น
ชุดวิชาร ะดบัประกาศนียบตัร /ปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวิชา และระดบั
บณัฑิตศึกษา จ านวน 177  ชุดวิชา  
 ส่วนในชุดวิชาท่ีเป็นปฏิบติัมหาวิทยาลยัก าหนดใหมี้การปฏิบติัจริงหรือการ
ปฏิบติัเสริมทกัษะในบางสาขาวิชา บางหลกัสูตร เช่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ จดัใหมี้การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจั ดการการผลิตพืชและวิชาเอกการ
จดัการการผลิตสตัว ์จ านวน 4 ชุดวิชา ไดแ้ก่ ชุดวิชาการจดัการผลิตสุกรและสตัว์
ปีก  ชุดวิชาการจดัการการผลิตสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง ชุดวิชาการจดัการการผลิตพืช และ
ชุดวิชาการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะการผลิตพืช หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จดั
ใหมี้การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) วิชาเอก
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั จ านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมการประเมิน  ในปีการศึกษา 2/2550 มีการจดัใหน้กัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ จ านวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา  27 คร้ัง มีจ านวนนกัศึกษาเขา้รับการฝึก 
จ านวน 1,908 คน  

มสธ. / สว. 2.2-2(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 2  
มสธ. / สว. 2.2-2(2) ชุดวิชาของ มสธ. 
มสธ. / สทว. 2.2-2(3) คู่มือนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ปีการการศึกษา 2550  
มสธ. / สบศ. 2.2-2(4) สรุปจ านวนการ
จดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ภาคการศึกษา 
2/2550 
มสธ. / สว. 2.2-2(5) ขอ้มลูการจดัอบรม
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีงบประมาณ 
2551  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอน

และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

 นอกจากน้ี กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัไดมี้
การออกแบบใหผู้เ้รียน จะตอ้งมีการท ากิจกรรม 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมกลาง (ใช้
ร่วมกนัในทุกหลกัสูตร )  และกิจกรรมวิชาชีพ (แตกต่างกนัตามแต่ละหลกัสูตร ) 
และอาจารยผ์ูส้อนจะมีการประเมินผล โดยใชเ้กณฑ ์ PCR (Participant, 
Contribution, Result) โดยมีการติดตามและประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามราย
กิจกรรมในทุกหลกัสูตร ท าใหผู้เ้รียนสามารถปรับปรุงและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองอนัเป็นหวัใจของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ปีการศึกษา 
2551 มีการจดัประสบการณ์วิชา ชีพใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี 12 สาขาวิชา 
จ านวน 36 ชุดวิชา จดัอบรม จ านวน 198 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมจ านวน 
17,105  คน และมีการจดัประสบการณ์วิชาชีพใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  10 
สาขาวิชา  จ านวน 29 ชุดวิชาจดัอบรม จ านวน  27  คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการ อบรม 
จ านวน 2,341 คน    
 ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 2  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลระดบัมาก-มากท่ีสุด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดส่้งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทุก
หลกัสูตร โดยมีน าส่ือการเรียนการสอนต่างๆ มาใช ้ไดแ้ก่ ส่ือวิทยโุทรทศัน์ , 
ดาวเทียม , VCDประกอบชุดวิชา , e-Learning,VCD on Demand และ Web Casting 
โดยมีคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาฯ ประชุมร่วมกนัเพ่ือจดัใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน เพ่ือใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในระบบการเรียนการสอนทางไกล   ใน
ปีการศึกษา 2/2550 มหาวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนโดย e-Learning  โดยมี
การผลิตและเปิ ดสอน e-Learning  จ านวน 42 ชุดวิชา แยกเป็นระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 14 ชุดวิชา ระดบัปริญญาโท จ านวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก จ านวน 4 
ชุดวิชา   
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัมีการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาใช ้ Internet โดยเปิด
กระดานสนทนาปัญหาในการเรียนส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาต่างๆ โดยมี
คณาจารย์ /เจา้หนา้ท่ีเป็ นผูต้อบกระดานสนทนาปัญหาในการเรียนของสาขาวิชา  
และปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอน คณาจารยจึ์งตอ้งมีความรู้ในการใช้  
Internet เพ่ือตอบปัญหานกัศึกษา เช่น กระดานสนทนาปัญหาในการเรียนระดบั
ปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปัญหา
ในการเรียนระดบัปริญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ  
 ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 4 พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด 

มสธ. / สว. 2.2-3(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 4  
มสธ. / สทศ. 2.2-3(2) สรุปจ ำนวนกำร
จดัท ำชุดวิชำ e-Learning  ภำคกำรศึกษำ 
2/2550  
มสธ. / สว. 2.2-3(3) ขอ้มลูการจดัอบรม
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ 2551  
มสธ. / สว. 2.2-3(4) 
http://www.stou.ac.th 
 

 
 

../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.1/2.1-1(1).pdf
http://www.stou.ac.th/


 

44 
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4.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความ

ยืดหยุน่และหลากหลายท่ีจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน่และหลากหลายท่ีจะสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรท่ีเปิดกวา้งใหน้กัศึกษาสามารถ
เลือกเรียนวิชาเอกหรือโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการไดห้รือสามารถเลือก
เรียนชุดวิชาขา้มกลุ่มไดต้ามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  ปีการศึกษา 2550  มี
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน จ านวน 75 หลกัสูตร จ าแนกเป็นระดบัประกาศนียบั ตร /
ปริญญาตรี จ านวน 53 หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จ านวน 22 
หลกัสูตร และมีหลกัสูตรท่ีมีการก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี /คน้ควา้
อิสระ จ านวน 58 หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน 73 ชุดวิชา 

ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 3 พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในกา รจดั
ประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพ่ิมการ
ปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 
กิจกรรม 

มสธ. / สว. 2.2-4(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 3 
มสธ. / สว. 2.2-4(2) จ านวนหลกัสูตรท่ี
เปิดสอนปีการศึกษา 2550 
มสธ. / สว. 2.2-4(3) จ านวนชัว่โมง /สถิติ
การอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพระดบัปริญญาตรี  ปีงบประมาณ 
2551 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ี
จดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 

 มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลจากกิจกร รมท่ีสาขาวิชาจดั
ใหก้บันกัศึกษาในการอบรมเขม้ประสบการณ์วิชาชีพ ในทุกหลกัสูตร  การจดัฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะและการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชารวมทั้งการประเมินผลจากการ
แสดงออกของนกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เช่น การตอบค าถาม การมี
ส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม และเพ่ือใ หเ้กิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
เท่ียงตรง ก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะมีการจดักิจกรรมและจดักลุ่มนกัศึกษาท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดสภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศกัยภาพและการพฒันาของ
นกัศึกษา 

มสธ. / สว. 2.2-5(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 5  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอน

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ี
จดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียนทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

 การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัออกขอ้สอบโดยใชเ้กณฑ์
การประเมินแบบอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม โดยด าเนินการออกขอ้สอบใหม่ในรูป
คณะกรรมการ  และมีการจดัสอบทั้งในประเทศ- ต่างประเทศ ในส่วนของการจดั
สอบในประเทศ มหาวิทยาลยัจดัสอบทัว่ประเทศ จ านวน 137 สนามสอบ และ
สนามสอบต่างประเทศ จ านวน 38 สนามสอบจาก 30 ประเทศ  และตดัสินการสอบ
ในรูปคณะกรรมการเช่นเดียวกนั 
 นอกจากน้ีแลว้ มหาวิทยาลยัไดมี้การออกแบบใหน้กัศึกษาสามารถประเมินผล
การเรียนของตนเอง โดยจดัท าแบบทดสอบ  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน และ
หลงัเรียนในทุกหน่วยของทุกวิชา ทุกหลกัสูตร ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนสามารถเห็น
พฒันาการของตนเองในการศึกษาผา่นระบบการศึกษาทางไกลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 5 พบวา่คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน และอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน เป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการ
เรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

มสธ. / สทว. 2.2-5(1) รายช่ือชุดวิชา
ปรับปรุงขอ้สอบภาคการศึกษา 2/2550 
มสธ. / สทว. 2.2-5(2) รายช่ือชุดวิชา
ปรับปรุงขอ้สอบภาคการศึกษา 1/2551 
มสธ. / สทว. 2.2-5(3) รายช่ือชุดวิชาออก
ขอ้สอบใหม่ภาคการศึกษา 2/2550 
มสธ. / สทว. 2.2-5(4) รายช่ือชุดวิชาออก
ขอ้สอบใหม่ภาคการศึกษา 1/2551 
มสธ. / สว. 2.2-5(5) แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียน และหลงัเรียน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

            มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีระบบในการใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความ
พึงพอใจผา่นกิจกรรมการสอนเส ริมของอาจารยส์อนเสริมทุกชุดวิชาท่ีมีการสอน
เสริม  โดยมีการประเมินความรู้ท่ีไดรั้บและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
และน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนแจง้ใหส้าข าวิชาทราบเพ่ือน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม  ปีการศึกษาท่ี 2/2550  มีการประเมินผล 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกสาขาวิชา ( X = 
3.78-4.27)  
          ในการจดัการเรียนการสอน มสธ.ทุกหลกัสูตรท่ีมีการเปิดสอนระดบัปริญญา
ตรีและระดบับณัฑิตศึกษา มีการก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชา
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  และชุดวิชาอบรมเขม้
เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต   
             ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารยท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวิทยากรประจ ากลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.51) และมีการประเมิ นความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพของส่ิงสนบันุนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2551 อยูใ่นระดบัมาก 
 มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะทุกคร้ัง จากการ
ประเมินผลนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในภาคการศึกษาท่ี 1/2550 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกสาขาวิชา ( X = 
4.02-4.47)  

มสธ. / สว. 2.2-6(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี  
23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 
2551 ประเดน็ท่ี 6 และผลการประเมิน
ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
มสธ. / สบศ. 2.2-6(2) การประเมินการ
สอนเสริมของอาจารย ์ ภาคการศึกษา 
2/2550 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร
(ต่อ) 

ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีการจดัประสบการณ์วิชาชีพใหน้กัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา    และผลการประเมิน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวิทยากรประจ ากลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  
 ในการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริม /สมัมนาเขม้ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ต่ละคนและ
แจง้ผลการประเมินใหอ้าจารยท์ราบเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจดัการสอนของ
อาจารย ์ในภาคการศึกษา 1/2550 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์
ในการสมัมนาเสริมโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.53 ) และนกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นการสมัมนาเขม้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.42 ) 

มสธ. / สบศ. 2.2-6(3) สรุปภาพรวม
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ใหบ้ริการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ภาค
การศึกษา 1/2550  
มสธ. / สว. 2.2-6(4) สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2551 

7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง
ทุกหลกัสูตร 

         มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร เช่น การปรับปรุงกิจกรรมวิชาชีพใน
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ และมีการปรับเปล่ียนวิทยากร ผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอก ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาการฝึกอบรม มีการปรับเปล่ียนสถานท่ีของ
การศึกษาดูงาน / การฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
           ผลการวิจยัประเดน็ท่ี 6  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 

มสธ. / สว. 2.2-7(1) รายงานวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
ประเดน็ท่ี 6  
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.3  มโีครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมส่ีวนร่วม  (สกอ. 2.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกท่ีก าหนดให้

ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูรู้้ในชุมชนมา
ช่วยในการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร ในรูปของคณะกรรมการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร 

มสธ. 2.3-1(1) ประกาศมหาวิทยาลยั 
เร่ืองแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันา/
ปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551  
ศษ. 2.3-1(2) ตวัอยา่งค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตครู  (การศึกษา
พิเศษ) ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศษ. 2.3-1(3) ตวัอยา่งค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

2.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
น าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง  โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูรู้้ในชุมชน มี
ส่วนร่วมทุกหลกัสูตร 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติัไดจ้ริงโดยผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น เชิญผูท้รงคุณวฒิุ
หรือผูรู้้ในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  

- การสอนเสริมชุดวิชา ระดบัปริญญาตรีและการสมัมนาเสริม / สมัมนาเขม้ใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

- การผลิตชุดวิชา ทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
- การผลิตรายการวิทยโุทรทศัน ์โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้จากภายนอกมา

เป็นวิทยากร 

ศษ. 2.3-2(1) ตวัอยา่งค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการผลิตชุดวิชา ของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
น าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง  โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูรู้้ในชุมชนมี
ส่วนร่วมทุกหลกัสูตร  (ต่อ) 

- การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์วิชาชีพ โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้จาก
ภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใหแ้ก่นกัศึกษา 

- การอบรมเขม้ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ และการขอความร่วมมือในการฝึกงาน
และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้จาก
ภายนอกมาเป็นวิทยากร 

 

3.  มีการจดัโครงการ  กิจกรรมทางการ
ศึกษาทั้งท่ีก าหนดและไม่ก าหนดใน
หลกัสูตรโดยความร่วมมือกบั
องคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 

มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีก าหนดและไม่ก าหนดในหลกัสูตร
โดยความร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก เช่น การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ รวมทั้งการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

ศษ. 2.3-3(1) ตวัอยา่งตารางฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะชุดวิชา  27104 ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
ศษ.2.3-3 (2) ตวัอยา่งโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

4.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยัทุกหลกัสูตร 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกสถาบนั โดยการสอบถามนกัศึกษา
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคล องคก์รและ
ชุมชนภายนอก และประโยชนท่ี์นกัศึกษาไดรั้บ  เช่น การประเมินผลของอาจารย์
สอนเสริมในระดบัปริญญาตรีท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทุกหลกัสูตร การ
ประเมินผลของอาจารยส์มัมนาเสริมในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภายนอกทุกหลกัสูตร 

มสธ./สว.  2.3-4(1) สรุปรายงานความ           
พึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ           
จดัฝึกปฏิบติัการเสริมทกัษะภาค 1/2551 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การมีส่วนร่วมของบุคคล  องคก์าร  
และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลกัสูตร 

มีการน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ารและชุมชน
ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน เช่น  
- การเปล่ียนแปลงวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกท่ีมาบรรยายพิเศษใหแ้ก่

นกัศึกษา 
- การปรับปรุงคณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา  

ศษ. 2.3-5(2) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
พิเศษ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศษ. 2.3-5(3) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรการ
ประเมินการศึกษา ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
ศษ. 2.3-5(4) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรการ
แนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยา ของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศษ. 2.3-5(4) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศษ. 2.3-5(5) ตวัอยา่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (สกอ. 2.4) 
 

มหาวิทยาลยัไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีน้ี เพราะจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ มสธ.  เน่ืองจาก
การจดัการเรียนการสอนของ มสธ . มีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การสอนทางไกล” ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อต่าง ๆ มีส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นเอกสารการสอนเป็นส่ือหลกั และ
ส่ืออ่ืน ๆ อาทิ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน ์วีซีดี สอ นเสริมผา่นดาวเทียมเป็นส่ือเสริม ท่ีส าคญัในการผลิตส่ือการสอนโดยเฉพาะเอกสารการสอนท่ีใชเ้ป็นส่ือหลกัจะประกอบดว้ย
อาจารยผ์ูเ้ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนผา่นส่ือ  ซ่ึงมีขอ้ดีในแง่ท่ีวา่ นกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บมาตรฐ านการสอนท่ีไม่แตกต่างกนั และเน่ืองจาก 
มสธ. เป็นมหาวิทยาลยัเปิด ไม่จ ากดัรับนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าจึ งสูงกวา่มหาวิทยาลยัปิดทัว่ไป  ประมาณ 2.4 เท่า  แต่ สกอ . ก าหนดเกณฑก์ารประเมินไว้
เหมือนกนัทั้งมหาวิทยาลยัปิดและเปิด ดงันั้น  ตวับ่งช้ีน้ีจึงไม่สอดคลอ้งอยา่งยิ่งกบับริบทของ มสธ . 
 

อน่ึง  ตวับ่งช้ีน้ีเป็นตวับ่งช้ี และเกณฑเ์ดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ของ สมศ . และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ . คร้ังท่ี 8 / 2551  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติให ้
มสธ. ไม่ตอ้งรับการประเมินตวับ่งช้ีดงักล่าว  และ สกอ. เห็นชอบใหง้ดเวน้การประเมินตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ดว้ยแลว้ ตามหนงัสือท่ี ศธ 0506(3) / 4610 ลงวนัท่ี 8  เมษายน 2552 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาํที่มวีุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 2.5, สมศ. 6.3 และ ก.พ.ร. 17.1) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

     อาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุ ........... หรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

                                                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2551 

วุฒิการศึกษา จาํนวน  
(คน) จาํนวนอาจารย์ประจาํ* ร้อยละต่อ 

อาจารย์ประจาํ 
ปริญญาตรี - 

379 

- 

ปริญญาโท 210 55.41 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 169 44.59 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
  

X 100 
 



 

55 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ  
1-19  
หรือ   
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
20-29 แต่  
วฒิุปริญญาตรี มากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง ร้อย
ละ 20-29 และ 

2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 

หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ หรือ

เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่ หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 

2.  วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 2 คะแนน 
 3 

ผลการด าเนินงาน ระดบั 3 คะแนน  

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.5(1) สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า   
 
  

../KPI/KPI_2.5/KPI_2.5.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (สกอ. 2.6, สมศ. 6.4 และ ก.พ.ร. 17.2) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

     จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง  ............................................... 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
               หน่วย : ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2551 

ตาํแหน่ง จาํนวน  
(คน) 

จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ* 

(คน) 

ร้อยละ 
ต่ออาจารย์ประจาํ* 

ร้อยละ  
ผศ. รศ. และ ศ. 

ต่ออาจารย์ประจาํ* 

ร้อยละ  
รศ. ขึน้ไป  

ต่ออาจารย์ประจาํ* 
อาจารย ์(อ.) 53 

379 

13.98 ผศ.+รศ.+ศ. = 326 คน รศ.+ศ. = 260 คน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ผศ.) 66 17.41 (ผศ.+รศ.+ ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจ า*) 
= ร้อยละ 86.02 

  (รศ. + ศ.) X 100 
  (อาจารยป์ระจ า*) 
= ร้อยละ 68.60 

รองศาสตราจารย ์(รศ.) 256 67.55 

ศาสตราจารย ์(ศ.) 4 1.06 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 - 39 
หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
40-59  แต่ผูด้  ารงต าแหน่ง ระดบั รศ. 
ข้ึนไปนอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนั อยูร่ะหวา่ง ร้อย
ละ 40 - 59  

 และ  
2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป

เท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 10  
 หรือ  
1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกนัมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา่ หรือ
เท่ากบัร้อยละ 60 และ  

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไป
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ระดบั 2 คะแนน 
 3 

ผลการด าเนินงาน ระดบั 3 คะแนน 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.6(1) สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์

../KPI/KPI_2.6/KPI_2.6.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.7  มกีระบวนการส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์  (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร 16) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการก าหนดจรรยาบร รณของคณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยั - 
ธรรมาธิราชไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามประกาศลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ .ศ. 2549 
พร้อมทั้งจดัท าคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารยเ์วียนแจง้ใหส้าขาวิชาทราบและถือ
ปฏิบติั โดยใหส้าขาวิชาก ากบัดูแลใหค้ณาจารยใ์นสงั กดัปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าว และมหาวิทยาลยัไดมี้ค าสัง่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 1690/2550 
ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
คณะกรรมการ 

มสธ. / กจ. 2.7-1(1) คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ์มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / กจ. 2.7-1(2) ประกาศ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
จรรยาบรรณของคณาจารย์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. / กจ. 2.7-1(3) ค าสัง่ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 1690 
/ 2550 ลงวนัท่ี 29  มิถุนายน 2550 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยป์ระจ า
ของมหาวิทยาลยั 

 
 
  

../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเวียน
แจง้มาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ .ศ.
2550 ใหห้น่วยงานต่างๆ ทราบ โดยผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  

1. หนงัสือ 
2. Intranet ของกองการเจา้หนา้ท่ี http://eservice.stou.ac.th 
3. มีการจดัท าแผนส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์  

ปี 2551  
4. ไดน้ าองคป์ระกอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยเ์ป็น

ส่วนหน่ึงของการคดัเลือกขา้ราชการดีเด่นสาย ก ประจ าปีงบประมาณ 2551 

มสธ. / กจ. 2.7-2(1) อา้งถึง มสธ. / กจ. 
2.7-1(1) 
มสธ. / กจ. 2.7-2(2) 
http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. / กจ. 2.7-2(3) แผนส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปี งบประมาณ 2551 
มสธ. / กจ. 2.7-2(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยป์ระจ า
ของมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1 / 2551 

3. มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคณาจาร ยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา - 
ธิราช ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดม้อบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา และ
ผูอ้  านวยการส านกั ทะเบียนและวดัผล และส านกัเทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะท่ี
เป็นผูบ้งัคบับญัชา ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของคณาจารย์
ใหเ้ป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2549  

มสธ. / กจ. 2.7-3(1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) 
 
 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/
2.7-2(3).pdf
2.7-2(3).pdf
2.7-2(3).pdf
2.7-2(3).pdf
2.7-2(3).pdf
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../KPI/KPI_2.7/2.7-2(4).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-2(4).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-2(4).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.7/2.7-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีระบบในการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีขั้นตอนการด าเนินงานเม่ือมีผูป้ระพฤติผิดตามจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
1. เม่ือมีการกระท าผิดใหค้ณะกรรมการประจ าสาขาวิชา / ผูอ้  านวยการส านกั 

พิจารณาขอ้มลูในเบ้ืองตน้ 
2. กรณีท่ีมีมลูความผิดใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยเ์พ่ือพิจารณาวินิจฉยั 
3. กรณีท่ีผลการวินิจฉยัตามขอ้ 2 พบวา่มีการกระท าผิดหรือกระท าผิดวินยัให้

น าเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาโทษตามจรรยาบรรณ หรือแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินยั 

4. กองการเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามค าสัง่อธิการบดี 
5. กรณีท่ีผูถ้กูลงโทษไม่เห็นดว้ยสามารถด าเนินการอุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วนั 

มสธ. / กจ. 2.7-4(1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. / กจ. 2.7-1(1) หนา้ 7 

5. มีการด าเนินการวางแผน  ป้องกนั  
หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมและป้องกนัการกระท าผิด และแนวทางการ
ด าเนินการเม่ือมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
1. การส่งเสริมใหค้ณาจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีกิจกรรม ดงัน้ี 

- ส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ความยึดมัน่ตามหลกัวิชาการ และเคารพความ
คิดเห็น ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดว้ยการอา้งอิงหรือแจง้ใหท้ราบถึง
ผลงานของผูอ่ื้น 

- ส่งเสริม เชิดชู ยกยอ่งเกียรติคุณคณาจารยดี์เด่นประจ าปี 
- ส่งเสริมกิจกรรมการจดัอบรมการปฏิบติัธรรม เพ่ือพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม ใหแ้ก่คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / กจ. 2.7-5(1) หนงัสือท่ี ศธ. 
0522.01(05) / 350 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 
2552  เร่ือง การคดัเลือกขา้ราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยัและลกูจา้งประจ า
ดีเด่น ประจ าปี 2551 
มสธ. / กจ. 2.7-5(2)  โครงการอบรม
ปฏิบติัธรรม พฒันาคน พฒันาจิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีการด าเนินการวางแผน  ป้องกนั  

หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ต่อ) 

2. แนวทางการด าเนินการเม่ือมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีแนวทาง ดงัน้ี 
- ผูร้้องจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ โดยระบุเร่ืองอนัเป็นเหตุใหต้อ้งใชสิ้ทธิยื่นตาม

ค าร้อง พร้อมทั้งขอ้เทจ็จริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกบัการกระท า
ดงักล่าว โดยสามารถยื่นดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนยื่นแทน 
หรือส่งไปรษณียล์งทะเบียน 

- กรณีปรากฏหลกัฐานวา่ อาจารยค์นใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหป้ระธานกรรมการประจ าสาขาวิชา น าเสนอต่อคณะกร รมการ
ประจ าสาขาวิชาพิจารณาเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

- เม่ือคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพิ์จารณา
แลว้เห็นวา่ ผูถ้กูร้องไดก้ระท าผิดตามจรรยาบรรณท่ีมีการกล่าวหาใหเ้สนอ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาลงโทษตามจรรยาบรรณ โดยก าหนดทางจรรยาบรรณ ไว ้7 
ระดบั คือ 
1) การตกัเตือน  
2) การภาคทณัฑ ์
3) การประณาม 
4) การบนัทึกในทะเบียนประวติับุคคล 
5) การงดขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดตาม

ความเหมาะสม 
6) การหา้มขอต าแหน่งทางวิชาการ ภายในเวลาท่ีก าหนดตามความ

เหมาะสม 
 

- 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีการด าเนินการวางแผน  ป้องกนั  

หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ต่อ) 

7) การตกัเตือน  
8) การภาคทณัฑ ์
9) การประณาม 
10) การบนัทึกในทะเบียนประวติับุคคล 
11) การงดขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดตาม

ความเหมาะสม 
12) การหา้มขอต าแหน่งทางวิชาการ ภายในเวลาท่ีก าหนดตามความ

เหมาะสม 
13) โทษอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดตามสภาพ และความร้ายแรงของ

ความผิด  
- อาจารยท่ี์ไดรั้บการลงโทษตามจรรยาบรรณหากเห็นวา่ตนเองไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วนั ให้
อธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาตามหลกัฐานและขอ้เทจ็จริงจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งน้ี 
อาจจะน าเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั  (กพอ . มสธ .) 
เพ่ือประกอบการพิจารณา วินิจฉยั อุทธรณ์ ดว้ยกไ็ด ้

- กองการเจา้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินการตาม
จรรยาบรรณเพ่ือวิเคราะห์วางแผนแนวทางป้องกนัการกระท าความผิด โดย
น าเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 

 

 



 

63 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.8  มรีะบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาํทําการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน  (สกอ. 2.8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์  รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดแนวทางการพฒันา

อาจารยด์า้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน 

         1. ฝ่ายพฒันาและเผยแพร่งานวิจยัได้ ก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน โดยได้
ด าเนินการส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมความรู้ดา้นการวิจยัของบุคลากร มสธ . ใน
ปี 2551 พบวา่อาจารย์มีความตอ้งการฝึกอบรม ความรู้ดา้นการวิจยั ตามล าดบั ดงัน้ี   
1) หลกัสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ  2) การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย
โปรแกรม SPSS (ขั้นสูง)  3) เทคนิคการเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ  และ 4) การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั    
       2. จดัฝึกอบรมความรู้ดา้นการวิจยัใหแ้ก่คณาจารยแ์ละบุคลากร ดงัน้ี 
           2.1 หลกัสูตรการวิจยัเอกสาร เม่ือวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม 2551 ณ หอ้ง 5209 มี

อาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 9 คน      
 
 

มสธ. / สวพ. 2.8-1(1) บนัทึกขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความ
ตอ้งการฝึกอบรม ประจ าปี 2551 
มสธ. / สวพ. 2.8-1(2)  แบบส ารวจความ
ตอ้งการฝึกอบรมฯ 
มสธ. / สวพ. 2.8-1(3)  สรุปผลการ
ส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมฯ 
มสธ. / สวพ. 2.8-1(4)   
แผนการจดัฝึกอบรมความรู้ 
ดา้นการวิจยัแก่บุคลากร 
ปี 2551 และ 2552 
มสธ. / สวพ. 2.8-1(5)  สรุปผลการจดั
ฝึกอบรม  6 หลกัสูตร 

 
  

../KPI/KPI_2.8/2.8-1(1).pdf
../KPI/KPI_2.8/2.8-1(1).pdf
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../KPI/KPI_2.8/2.8-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.8/2.8-1(2).pdf
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../KPI/KPI_2.8/2.8-1(5).pdf
../KPI/KPI_2.8/2.8-1(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์  รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดแนวทางการพฒันา

อาจารยด์า้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน  (ต่อ) 

2.2 หลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์ขั้นสูง  เม่ือวนัท่ี 25-27 สิงหาคม 2551 ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ 
อาคารบริการ 1 มีอาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 14 คน  

2.3 หลกัสูตรการเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร เม่ือวนัท่ี 
25-26 พฤศจิกายน  2551 ณ หอ้งประชุม 2605 อาคารบริหาร ชั้น 6 มี
อาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 13 คน 

2.4 หลกัสูตรการพฒันางานประจ าสู่งานวิจยัสถาบนั เม่ือวนัท่ี 12- 13 
กมุภาพนัธ์ 2552  ณ หอ้งประชุมสามศร  ชั้น 2 อาคารอเนกนิทศัน ์มี
อาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 3  คน 

2.5 หลกัสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ เม่ือวนัท่ี 25 – 26 
มีนาคม 2552  ณ หอ้งประชุม 331 อาคารสมัมนา 2 มีอาจารยเ์ขา้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน 11 คน    

2.6 หลกัสูตรเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูเชิงคุณภาพ เม่ือวนัท่ี 24-26 มิถุนายน 2552 
ณ หอ้งประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 มีอาจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรม 
จ านวน  21  คน 

มสธ. / สวพ. 2.8-1(6) ใบเซ็นช่ือ
ลงทะเบียน  6 หลกัสูตร 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะ
กระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรียน
การสอน 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีกลไกในการกระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้นวตักรรม
ใหม่ๆ ในดา้นการเรียนการสอนผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  

1. จดัสรรทุนวิจยั สนบัสนุนใหอ้าจารยส์ร้างนวตักรรมการวิจยัท่ีเป็นเร่ืองส่ือ
การเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงในปีงบประมาณ 2551 มีจ านวน 3 โครงการ   
 

มสธ. / สวพ. 2.8-2(1) โครงการจดัตั้ง
คลินิกวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 
 

 

../KPI/KPI_2.8/2.8-1(6).pdf
../KPI/KPI_2.8/2.8-1(6).pdf
2.8-2(1).pdf
2.8-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์  รายการเอกสารอ้างองิ 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะ
กระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรียน
การสอน  (ต่อ) 

2. จดัสรรทุนผา่นกองทุนพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและ
วิชาการ โดยจดัสรรใหแ้ก่คณาจารยใ์นการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ
การเรียการสอนทางไกล   

3. มีการประกวดคดัเลือกโครงการวิจยัดีเด่นประจ าปี  
4. การใหบ้ริการเพ่ือใหค้ าแนะน าปรึกษา โดยจดัตั้งในรูปแบบของคลินิกการ

ใหค้ าปรึกษางานวิจยั เพ่ือใหค้ าปรึกษาแก่คณาจารยแ์ละนกัวิจยัเก่ียวกบั
งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2551 มีจ านวน  5  
คร้ัง 

มสธ. / สวพ. 2.8-2(2) ขอ้มลูการ
ใหบ้ริการคลินิกวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-2(3)  ระเบียบกองทุน
พฒันางานระบบคอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
บริหารและวิชาการ 
 

3. มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยั  เพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนและ
นวตักรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัสรรเงิน ทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกลจากงบประมาณเงินรายไดเ้ป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี 

- จดัสรรเงินอุดหนุนเงินวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล จ านวน  3,494,800 ลา้น
บาท 

- จดัสรรเงินกองทุนพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและ
วิชาการ จ านวน 2,308,000 บาท 

มสธ. / สวพ. 2.8-3(1) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2551 หมวดเงินอุดหนุน 
รหสั 800.1 ผลผลิตท่ี 4  ผลงานวิจยัดา้น
การศึกษาทางไกล 
มสธ. / สวพ. 2.8-3(2) เงินกองทุนพฒันา
ระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหาร
และวิชาการ 

4.  มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอน
และมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียน
การสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดั
เวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี  
 1.  ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนท่ีคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ และท าการเผยแพ ร่ในช่วงปีการศึกษา 2551 จาก เงิน
ทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล จากงบประมาณเงินรายได้  จ านวน 11 
เร่ือง ดงัน้ี 

มสธ. / สวพ. 2.8-4(1) รายช่ือผลงานวิจยั
ดา้นการเรียนการสอน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอน

และมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียน
การสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ (ต่อ) 

          1.1 การพฒันาชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว : จงัหวดันนทบุรี 
โดย รศ. ดร.อลิสา  วานิชดี 
          1.2 การศึกษาโครงสร้าง e – Learning ประเภท  off-line ของนกัศึกษา มสธ . 
โดย อ. อภิญญา  สนกนก 
          1.3 การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับการ
สอนเสริมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e – Tutorial) ของ มสธ. โดย รศ.ดร.ดุสิต  เวชกิจ  
          1.4 การผลิตส่ือเสริมความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษา มสธ . 
โดย รศ.ดร.สาคร  บุญดาว 
          1.5 การสร้างความรู้ดา้นการออกแบบและผลิตส่ือการศึกษาทางไกลผา่น
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  โดย ผศ.ดร.สารีพนัธ์ุ  ศุภวรรณ 
          1.6 การพฒันาหนงัสือเสียงส าหรับนกัศึกษาผูมี้ความ บกพร่องทางสายตาของ 
มสธ. โดย ผศ.หทยัรัตน ์ เทียนศรี       
         1.7 พฒันาคลงัขอ้มลูเพ่ือการรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของ 
มสธ. โดย ผศ.วรัญญา ปุณณวฒัน ์
         1.8 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ มสธ . โดย 
รศ.ดร.วิภา  เจริญภณัฑารักษ ์
         1.9 รูปแบบการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการนกัศึกษา มสธ. โดย  
นางจรีพร  โชติพิบูลยท์รัพย ์
         1.10 ระบบการใชแ้หล่งการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน
จงัหวดันนทบุรี โดย รศ.สุมนทิพย ์บุญสมบติั 
         1.11  การพฒันาบทเรียน e-Learning เพ่ือการศึกษาทางไกล โดย  
รศ.ดร.วิภา เจริญภณัฑารักษ ์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์  รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอน

และมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียน
การสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ (ต่อ) 

     2.  ผลงานวิจยัจากเงินกองทุนพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและ
วิชาการ จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเพ่ือจดัการงาน
ทะเบียนการศึกษาของส านกัทะเบียนและวดัผล  
     3.  จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัในช่วงโอกาสวนั
สถาปนามหาวิทยาลยั เดือ นกนัยายน เป็นประจ าทุกปี   ส าหรับในปี 2551 น้ีเป็น
โอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลยั โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา  
ไดจ้ดัการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั ประจ าปี 2551 เร่ือง “การ
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวิจยั ” ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2551 ณ หอ้ง
ประชุม 5209 อาคารสมัมนา 1 มสธ.โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาค เอกชน และองคก์รประชาชน จ านวน 90 คน รายละเอียด ปรากฏใน
เอกสารสรุปผลการจดัประชุมทางวิชาการ 

มสธ. / สค. 2.8-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
ระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหาร
และวิชาการ คร้ังท่ี 1/2551 
มสธ. / สวพ. 2.8-4(3) รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทางวิชาการประจ าปี 2551 
มสธ. / สวพ. 2.8-4(5) สรุปผลการจดั
ประชุมทางวิชาการ ประจ าปี 2551 

5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้น
นวตักรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้ มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ดงัน้ี 
- เครือข่ายภายใน ไดแ้ก่ การดึงความร่วมมือจากทุกสาขาวิชา ในการผลิต

ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอน การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมี Peer 
Review และการน าผลงานวิจยัท่ีเสร็จแลว้ไปสู่การใชป้ระโยชน ์เช่น ในปี
การศึกษา 2551 ไดดึ้งความร่วมมือจากสาขาวิชาต่างๆ มาเผยแพร่โครงการวิจยัท่ี
ด าเนินการเสร็จแลว้ไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์  รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้น

นวตักรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   
(ต่อ)   

- เครือข่ายภายนอก ไดแ้ก่   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยสถาบนัวิจยัและ
พฒันา ร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 11 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วิทยาลยัราช
พฤกษ ์และสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวั ฒน ์ไดร่้วมลงนามจดัตั้งเครือข่ายวิจยั 
“ประชาช่ืน ” เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 เพ่ือสร้างความร่วมมือกนัระหวา่ง
สถาบนัในการแลกเปล่ียนข่าวสารการวิจยั การท ากิจกรรมงานวิจยัร่วมกนั การ
เผยแพร่ผลการวิจยัเพ่ือน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นสงัคม การจดัท าฐานขอ้มลู
ของเครือข่ าย  website ของเครือข่าย การท าข่าววิจยั การท าวารสารวิจยั
อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนการ
ร่วมกนัผลกัดนัประเดน็วิจยัท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคม รวมถึงการติดต่อหน่วยงาน
วิจยัภายนอกเครือข่าย 

มสธ. / สวพ. 2.8-5(1) บนัทึกความเขา้ใจ
เร่ืองการจดัตั้งเครือข่ายวิจยั 
“ประชาช่ืน” 
มสธ. / สวพ. 2.8-5(2) ภาพกิจกรรมวนั
ลงนามจดัตั้งเครือข่ายวิจยั “ประชาช่ืน” 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

               *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  (สกอ. 2.9, สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1) 
 
วธีิการคํานวณ 

จ านวนบณัฑิต ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา – จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑท์หาร 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 - 59 
386 

X100 = ร้อยละ 58.31 
662 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 79 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 58.31 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.9(1) ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
 

X 100 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงนิเดอืนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  (สกอ. 2.10, สมศ. 1.3) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเร่ิมตน้เป็นตามเกณฑ์ + 
บณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑห์ลงัส าเร็จการศึกษา  

จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 - 99 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือสูง
กวา่เกณฑ ์ก.พ. 

476 
X100 = ร้อยละ 94.44 504 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ร้อยละ 1 - 74 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  
หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 - 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  
หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั  
หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

 
  

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 99 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 94.44 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.10(1) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์   
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ตวับ่งช้ีที่ 2.11 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  (สกอ. 2.11, สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
4.44 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 1 - 2.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย 3.49 
 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 4.44 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.11(1) ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกยีรตคุิณยกย่องในด้านวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กฬีา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  (สกอ. 2.12, สมศ. 1.5 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั   

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.003 – 0.015 
22 

X100 = ร้อยละ 0.009 
246,389 

 
  

X 100 
 



 

76 
 

ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 2551 

ได้รับรางวลั 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

รวม(คน) 
จาํนวนนักศึกษา 

ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที่ผ่านมา 
(คน) 

ร้อยละนักศึกษา 
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 5 ปีที่ผ่านมา 

ที่ได้รับรางวลั 
ดา้นวิชาการวิชาชีพ (รวม
รางวลัผลงานวิทยานิพนธ์) 

20 

246,389 0.009 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม - 

ดา้นกีฬาและสุขภาพ 2 

ดา้นศิลปวฒันธรรม - 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม - 

อ่ืน ๆ - 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.003 – 0.015 ร้อยละ 0.016 – 0.029 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 0.030 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 0.029 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.009 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12(1) ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

../KPI/KPI_2.12/KPI_2.12.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.1  จาํนวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนักศึกษาที่ได้ รับรางวลัในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตภิายในรอบปีที่ผ่านมา  (สมศ 1.6) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
                                  หน่วย : ช้ินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

จาํนวนที่ได้รับรางวลั 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

ระดบัชาต ิ ระดบันานาชาต ิ รวม รวมทั้งส้ิน 

วิทยานิพนธ์ 8 - 8 
8 

งานวิชาการ - - - 
*นับเฉพาะจ านวนวิทยานิพนธ์หรือจ านวนชิน้งานวิชาการเท่าน้ัน และสามารถนับซ า้จ านวนคร้ังท่ีได้รับรางวัล  
  หากผลงานน้ันได้รับรางวัลหลายคร้ังในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

3 ช้ินงาน 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  2 ช้ินงาน 
 3 

ผลการด าเนินงาน 8 ช้ินงาน 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.1(1) จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายในรอบปีท่ีผา่นมา   
 
 
 
 
 
  

../KPI/KPI_2.12.1/KPI_2.12.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.2  ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตพีมิพ์ เผยแพร่ต่อจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด  ( สมศ 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.5) 
 
วธีิการคํานวณ 

     บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นท่ีไดตี้พิมพ ์เผยแพร่      
จ านวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 -24 
73 

X100 = ร้อยละ 12.09 
604 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -24 ร้อยละ 25 -39 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 39 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 12.09 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.2(1) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด   
 

X 100 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.3  ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด  (สกอ. 2.1(6), สมศ 6.1 และ ก.พ.ร. 22) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 1 -79 
13 

X100 = ร้อยละ 18.06 
72 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -79 ร้อยละ 80 -99 ร้อยละ 100 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 99 
X 1 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 18.06 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.3(1) ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด   

X 100 
 

../KPI/KPI_2.12.3/KPI_2.12.3.xls


 

82 
 

ตวับ่งช้ีที่ 2.12.4 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   (สมศ. 6.7) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
4.39 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 1 - 2.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

อยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉล่ีย 

มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย 3.49 
 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 4.39 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.4(1) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   
 

../KPI/KPI_2.12.4/KPI_2.12.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.5  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อชุดวชิา  (สมศ 6.9, ก.พ.ร. 19) 
 
วธีิการคํานวณ 

  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนชุดวิชาในปีงบประมาณนั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

4,000 – 5,999 
171,890,851.75 

=  172,062.91 
999 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

 3,999 4,000 – 5,999 ≥ 6,000 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5,999 
 3 

ผลการด าเนินงาน 172,062.91 

                *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.5(1) ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศต่อชุดวิชา   
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  ( สมศ. 1.2) 
 
วธีิการคํานวณ 
 
                                              จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา (ไม่รวมผูมี้งานท าอยูอ่นเขา้ศึกษาต่อ 
                                     จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้นท่ีไดง้านท าทั้งหมด (ไม่รวมผูมี้งานท าอยูอ่นเขา้ศึกษาต่อ 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
516 

X100 = ร้อยละ 89.74 
575 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 79 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 89.74 

                    *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.6(1) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา   

X 100 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้กบัหน้าที่การงาน   
 
วธีิการคํานวณ 
 
                                                                                                      (X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5) 
                                                                                                                           5n 
 โดยท่ี X1  หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

X2  หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ย 
X3  หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัปานกลาง 
X4  หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมาก 
X5  หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมากท่ีสุด 
n    หมายถึง  จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามวา่ไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ระดบันอ้ยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 - 79 
32,342 

X100 = ร้อยละ 74.67 
43,315 

 
 
 
  

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 57 ร้อยละ 60 – 79 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 79 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 74.67 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 2.12.7(1) ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน   
 
  

../KPI/KPI_2.12.7/KPI_2.12.7.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.8  คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตาม  มาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ   (สมศ. 6.10) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีกระบวนการก าหนดมาตรฐานของ

องคป์ระกอบคณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวิชา เพ่ือวางแผน
เตรียมการ ผลิตหรือจดัหาเน้ือหา
สาระ ท าการสอนและประเมิน 

1. มีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และน าไปบรรจุในแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
มหาวิทยาลยัในทุกปี รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามเป้าหมาย
การจดัการศึกษาของสาขาวิชาในทุกปี 

2. มีองคป์ระกอบคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา โดยจดัท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอก 

3. ประธ านคณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

4. สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้ง 
- ระดบัปริญญาตรี เสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการผลิต (ระดบัปริญญาตรี) 
- ระดบับณัฑิตศึกษา  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาใหค้วามเห็นชอบในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา (ระดบับณัฑิตศึกษา) 
5. มีการจดัท าปฏิทินการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาเพ่ือแจง้ใหค้ณะกรรมการกลุ่ม

ผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา ไดน้ าไปปฏิบติั 

มสธ. 2.12.8-1(1) เป้าหมายการจดั
การศึกษาในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
2551 
มสธ. 2.12.8-1(2) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
มสธ. 2.12.8-1(3) ปฏิทินการผลิต / 
ปรับปรุงชุดวิชา 
  

 

../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-1(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-1(3).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีกระบวนการก าหนดมาตรฐานของ

องคป์ระกอบคณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวิชา เพ่ือวางแผน
เตรียมการ ผลิตหรือจดัหาเน้ือหา
สาระ ท าการสอนและประเมิน   
(ต่อ) 

6. คณะกรรมการกลุ่มผลิต  / ปรับปรุงชุดวิชามีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 1, 2 
และ 3 ของทั้ง 15 หน่วย 

7. เม่ือหน่วยใดของชุดวิชาด าเนินการถึงร่าง 3 บรรณาธิการชุดวิชาจะตรวจ
รูปแบบและความถกูตอ้งของเน้ือหาก่อน และน าส่งใหส้ านกัพิมพเ์พ่ือ
ด าเนินการในกระบวนการจดัพิมพต่์อไป 

8. ส าหรับชุดวิชาท่ีผลิตแล้ ว มีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาท าหนา้ท่ีบริหารชุด
วิชาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

9. คณะกรรมการบริหารชุดวิชา มีการประเมินการน าชุดวิชาไปใช ้และน ามา
ปรับปรุงเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

 

2.  มีกระบวนการใหค้วามเห็นชอบ
หลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภา
สถาบนั 

1. มีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาจดัท าเป้าหมายการจดัการศึกษา โดยบรรจุใน
แผนปฏิบติัก ารประจ าปีของมหาวิทยาลยั ทั้ง ในหลกัสูตร ใหม่และหลกัสูตร
ปรับปรุง รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนทุกปี 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชา ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอก โดยสภาวิชาการ  

3. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรด าเนินการพฒันาหลกัสูตร  โดยมีการยกร่าง
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสูตร ในรูปแบบของการวิจยั
หรือ มีการวิพากษ์หลกัสูตร โดยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชานั้นในรูปแบบของ
การท า  focus group 

มสธ. 2.12.8-2(1) อา้งถึง มสธ. 7.1-1(1) 
มสธ. 2.12.8-2(2) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีกระบวนการใหค้วามเห็นชอบ

หลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภา
สถาบนั  (ต่อ) 

5. มีการเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการ พฒันาหลกัสูตร คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา  คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าสาขาวิชา  เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

6. สาขาวิชาน าเสนอร่างหลกัสูตรต่อสภาวิชาการ โดยใหส้ านกัวิชาการตรวจสอบ
รูปแบบ ความถกูตอ้งใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยั เพ่ือใหค้วามเห็นชอบตามล าดบั 

7. ส านกัวิชาการเสนอหลกัสูตรให ้สกอ .รับทราบ  และส่งต่อ ก .พ.เพ่ือรับรอง
คุณวฒิุ 

8. ส านกัวิชาการติดตามความกา้วหนา้ในการ เปิดหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

3. มีความชดัเจนของการก าหนด
โครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้ง
ส่ือหลกัและส่ือเสริมในแต่ละชุด
วิชา 

1. มีการก าหนดโครงสร้างส่ือหลกั และส่ือเสริมชนิดต่าง ๆ ไวใ้นแผน STOU 
PLAN 2000 ไวช้ดัเจน โดยแยกเป็น 2 ระบบ 
1) ชุดการสอนทางไกลอิงส่ือส่ิงพิมพ ์ 

-  ส่ือหลกั หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์เทป /ซีดีเสียงประจ าชุดวิชา ฯลฯ 
- ส่ือเสริม หมายถึง รายการวิทยกุระจายเสียง รายการวิทยโุทรทศัน ์ เทป / 
ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา  เทป / ซีดีภาพประกอบชุดวิชา ชุดการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์ ปฏิสมัพนัธ์ และการฝึกปฏิบติั 

2) ชุดการสอนทางไกลอิงส่ือคอมพิวเตอร์  
- ส่ือหลกั หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบ Offline (ผา่น CD-Rom) และ
คอมพิวเตอร์แบบ Online (ผา่นเครือข่าย Internet)  

มสธ. 2.12.8-3(1) แผน มสธ. 2543 
(STOU PLAN 2000) หนา้ 9-11 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3. มีความชดัเจนของการก าหนด

โครงสร้างส่ือการศึกษาทางไกลทั้ง
ส่ือหลกัและส่ือเสริมในแต่ละชุด
วิชา  (ต่อ) 

- ส่ือเสริ ม หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบ Offline (ผา่น CD-Rom) และ
คอมพิวเตอร์แบบ Online (ผา่นเครือข่าย Internet) ส่ือโสตทศัน ์
ปฏิสมัพนัธ์และการฝึกปฏิบติั 

2. มีการก าหนดโครงสร้างส่ือหลกั โดยก าหนดเน้ือหาออกเป็น 15 หน่วยการเรียน  
โดยจดัท าเป็นประกาศไวอ้ยา่งชดัเจน  

3. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชามีการประชุมพิจารณาก าหนดช่ือ
หน่วยการสอน แผนการสอน แผนหน่วย / แผนตอน /ส่ือการสอนและก าหนด
ผูรั้บผิดชอบการผลิตเน้ือหาวิชาแต่ละหน่วยการสอน 

4. คณะกรรมการผลิตชุดวิชา พิจารณาก าหนดรายละเอียดของส่ือเสริม 
5. คณะกรรมการด าเนินการผลิตชุดวิชาใหเ้ป็นไปตามแผนการผลิตแต่ละชุดวิชา

ท่ีก าหนดทั้งในส่วนของส่ือหลกัและส่ือเสริม 
6. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชาพิจารณาการใหค้วามเห็นชอบการ

แบ่งหน่วย แบ่งตอน 
7. คณะกรรมการผลิตชุดวิชาและบริหารชุดวิชาประชุมบูรณาการหน่วยการสอน

ชุดวิชา และตรวจสอบส่ือเสริม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.   มีการตรวจสอบคุณภาพ

ส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือ
เสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั 

1. การก าหนดเป้าหมายในการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือ
เสริม 

2. มีการก าหนดเกณฑก์ารการตรวจสอบคุณภาพของส่ือหลกั  โดยมีกลไก
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพส่ือการศึกษาท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
ความทนัสมยัของเน้ือหา การจดัท าเอกสารโสตทศันป์ระกอบการสอนเสริม 
และจดัท า Supplement การก าหนดกิจกรรม (กรณีท่ีมีการเกบ็คะแนนในชุด
วิชานั้น)  

มสธ. 2.12.8-4(1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพของส่ือหลกั 
มสธ. 2.12.8-4(2) แบบฟอร์มการ
ประเมินเน้ือหาส่ือการศึกษา 
http://ctestream03.stou.ac.th/ 
มสธ. 2.12.8-4(3) แบบฟอร์มการตรวจ
พิจารณาส่ือการศึกษา 
มสธ. 2.12.8-4(4) แผนในการตรวจสอบ
คุณภาพส่ือการศึกษา 

 3. มีการก าหนดเกณฑก์ารการตรวจสอบคุณภาพของส่ือเสริม  โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ 
- ประเมนิด้านเนือ้หา ประกอบดว้ย การประเมินในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ความถกูตอ้งของเน้ือหา การน าเสนอเน้ือหาใหเ้ขา้ใจง่าย การใชภ้าษาท่ี
ถกูตอ้ง การน าเสนอเน้ือหามีล าดบัขั้นท่ีเหมาะสม ความสอดคลอ้งของ
ภาพกบัเน้ือหา และการน าเสนอเน้ือหาตรงกบัประเดน็  

- ประเมนิด้านเทคนิคการนําเสนอ ประกอบดว้ย การประเมินในหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี รายการน า เสนอตรงกบัประเดน็ วิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
การจดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย ภาพส่ือความหมายตรงกบัเน้ือหา 
และคุณภาพดา้นเทคนิค (ขนาดและรูปแบบตวัหนงัสือท่ีอ่านง่าย เสียง
บรรยายของวิทยากร / ผูด้  าเนินรายการท่ีชดัเจน เสียงประกอบดนตรี / 
เสียง background / เสียงพิเศษท่ีชดัเจน ภาพวิทยากรท่ีคมชดั ภาพประกอบ
ท่ีคมชดั)  

 

 

../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(1)/��§ҹ�Ҥ151/������ӹѡ�%20������õ�Ǩ�ͺ˹��33-38.doc
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(1)/��§ҹ�Ҥ151/������ӹѡ�%20������õ�Ǩ�ͺ˹��33-38.doc
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(2).pdf
http://ctestream03.stou.ac.th/
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(3).docx
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(3).docx
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(1)/Ἱ151
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-4(1)/Ἱ151
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4.   มีการตรวจสอบคุณภาพ

ส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือ
เสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั   
(ต่อ) 

4. ส านกัเทคโนโลยีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของส่ือ
เสริม และคณะกรรมการวิจยัส่ือการศึกษา 

5. ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา จดัท าแผนการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษา  เพ่ือ
ใชใ้นการควบคุม ติดตาม ประเมินคุณภาพส่ือเสริมของชุดวิชาต่างๆ  

6. คณะกรรมการตรวจ พิจารณาคุณภาพส่ือการศึกษา ตรวจสอบ คุณภาพของส่ือ
เสริมผา่น Web Site http://ctestream03.stou.ac.th/ และส่งผลการตรวจสอบให้
นกัเทคโนโลยีการศึกษาประจ าชุดวิชา หน่วยบริหารการผลิต  เพ่ือการปรับปรุง
และเผยแพร่รายการ 

7. ฝ่ายจดัระบบและวิจยัส่ือการศึกษา ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพส่ือ เสนอต่อส านกัเทคโนโลยีการศึกษา 

8. น าผลการประเมินจากขอ้ 6 ไปใชใ้นการวางแผนการผลิตส่ือการศึกษาในภาค
การศึกษาต่อไป 

 

5. มีกระบวนการจดัส่ง เอกสารชุดการ
สอน/ส่ือการสอนของนกัศึกษา 

1. มีการจดัท าแผนการจดัส่งเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษาในทุกภาค
การศึกษา โดยแผน ประกอบดว้ยสาระดงัน้ี 
- ช่วงเวลาท่ีจะจดัส่ง 
- ประมาณการจ านวนนกัศึกษาท่ีจะตอ้งจดัส่งในแต่ละภาคการศึกษา 
- กิจกรรมต่างๆในกระบวนการจดัส่ง 
- รายการชุดวิชาท่ีจะส่งในแต่ละภาคการศึกษา 

2. การปฏิบติังานตามแผน แยกออกเป็น 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
- รับขอ้มลูท่ีอยูน่กัศึกษา แลว้น ามาคดั  แยกตามสายรถขนส่งของบริษทั

ไปรษณียไ์ทย 

 

http://ctestream03.stou.ac.th/
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5. การไดรั้ บเอกสารชุดการสอน /ส่ือ

การสอนของนกัศึกษา  (ต่อ) 
- น าขอ้มลูท่ีคดัแยกแลว้จากขอ้ 1 มาปิดลงหนา้กล่องหรือซอง แลว้ลงเลข

ไปรษณียรั์บรองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการจดัส่ง 
- น าหนา้กล่อง /ซองท่ีปิดท่ีอยู่  (address) แลว้ไปบรรจุเอกสารลงกล่อง แลว้

ปิดผนึกใหเ้รียบร้อย พร้อมทั้งผกูเชือกใหแ้น่น 
- น ากล่อง /ซองท่ีบรรจุเอกสารเรียบร้อยแลว้ (ตามขอ้ 3)ไปใส่ถุงไปรษณีย ์

แลว้ผกูป้ายท่ีถุงไปรษณียโ์ดยป้ายจะระบุปลายทางท่ีจะส่งไป โดยรถของ
บริษทัไปรษณียไ์ทยมารับ 

3. การตรวจสอบความถกูตอ้ง 
3.1 การตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนส่งตรวจสอบจ านวนแผน่ท่ีอยูน่กัศึกษา
กบัจ านวนท่ีระบุในบญัชีท่ีส านกัทะเบียนและวดัผลส่งมาใหส้ านกับริการ
การศึกษา 

- ตรวจสอบชุดวิชาท่ีจะจดัส่งในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหต้รงกบัชุดวิชา
ท่ีส านกัทะเบียนและวดัผลส่งมาใหต้ามท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนนั้น ๆ 

- ตรวจสอบเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษาใหมี้จ านวนตรงกบั
ขอ้มลูท่ีอยู ่(address) ท่ีจะส่งในแต่ละคร้ังของภาคการศึกษา          

- ตรวจสอบจ านวนชุดวิชาท่ีบรรจุ ลงกล่อง /ซองเรียบร้อยแลว้ ใหต้รง
กบับญัชีน าส่งไปรษณีย ์ตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบน าส่งไปรษณีย ์

3.2 การตรวจสอบความถกูตอ้งหลงัส่ง 
- การตรวจสอบของไปรษณีย ์
- นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผา่นเวบ็ของ มสธ. 
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6. มีแผนแม่บททางวิชาการของระบบ
การศึกษาทางไกลท่ีไดรั้บการอนุมติั
จากสภามหาวิทยาลยั 

1. มีการก าหนดแผนแม่บททางวิชาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีเรียกวา่ 
STOU PLAN 2000 ไวช้ดัเจน ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  

2. มีการก าหนดเป้าหมายการศึกษา 5 ปี ในระยะยาวไวใ้นแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
ระยะ5 ปี  (พ.ศ. 2552-2556) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 
12 / 2551 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2551 และคร้ังท่ี 1 / 2552 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 
2552 

3. มีการแปลง STOU PLAN 2000 และเป้าหมายการศึกษา 5 ปี ไปสู่การปฏิบติัใน
รูปของแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อไป  

มสธ. 2.12.8-6(1) อา้งถึง มสธ. 7.1-3(1) 
มสธ. 2.12.8-6(2) แผนพฒันา
มหาวิทยาลยั ระยะ5 ปี  (พ.ศ. 2552-
2556) หนา้ 3-5 ถึง 3-16 
มสธ. 2.12.8-6(3) แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 2551 
  

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินงาน 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้ 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-6(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-6(2).pdf
../KPI/KPI_2.12.8/2.12.8-6(2).pdf
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.9   คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษา (สมศ. 6.11, ก.พ.ร. 3.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีกระบวนการถ่ายทอดหรือส่ง

ความรู้ใหน้กัศึกษาตามแผน ผา่น
ช่องทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

1.1 ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านกับริการการศึกษารับผิดชอบ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  หรือส่งความรู้ใหน้กัศึกษาของมหาวิทยาลยั  คือ  
กระบวนการจดัสอนเสริม  โดยไดก้ าหนดแผนการจดั สอนเสริมไวปี้การศึกษา
ละ  2 ภาคการศึกษา  คือภาคการศึกษาท่ี  1  และภาคการศึกษาท่ี  2  ซ่ึงในช่วง
การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  2551 (กรกฎาคม  2551-30
มิถุนายน  2552)  ไดด้ าเนินการจดัสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา  ดงัน้ี 

      1)  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2551  ก าหนดจดัระหวา่ง กรกฎาคม- 
            ตุลาคม  2551  จ านวนประมาณ 42-45  ชุดวิชา 
     2)  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2551  ก าหนดจดัระหวา่ง มกราคม- 
            เมษายน  2552  จ านวนประมาณ 42-45  ชุดวิชา   

มสธ. / สบศ. 2.12.9-1(1) ตารางสอน
เสริมประจ าภาคการศึกษา 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-1(2) ตารางการจดั
สอนเสริม   

 1.2   มีการรับสมคัรโครงการสมัฤทธิบตัร รุ่นท่ี  67-68 มสธ./ สศต. 2.12.9-1(3) ระเบียบการรับ
สมคัรโครงการสมัฤทธิบตัร ปี 2552 

2. มีกระบวนการ อบรมดา้นการผลิต
ส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารย์
และบุคลากร 

ส านกับริการการศึกษาไดป้ระสานงานรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงาน
กระบวนการอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริมของคณาจารยแ์ละบุคลากร
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
ได ้ ดงัน้ี 

มสธ./สว 2.12.9-2(1) เอกสาร
รายละเอียดโครงการจดัประชุม/อบรม
ดา้นการผลิตส่ือของคณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
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2. มีกระบวนการ อบรมดา้นการผลิต

ส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารย์
และบุคลากร  (ต่อ) 

 2.1  ส านกัวิชาการไดจ้ดัโครงการอบรม ดงัน้ี 
1) โครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง  การผลิตบทเรียนใน

ระบบ e-learning  วนัท่ี 9 กรกฎาคม  2551 
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือ Multimedia เพ่ือการ

เรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ ระหวา่งวนัท่ี  22- 24 
กรกฎาคม 2551  

3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา
หลกัสูตรวิทยากรสอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ตระหวา่งวนัท่ี  23-24  
กนัยายน  2551 

4) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ชุดวิชาระดบั       
ปริญญาตรี วนัท่ี 4-5  พฤศจิกายน  2551  และ 24-25  มีนาคม  2552   

5) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบั 
บณัฑิตศึกษา วนัท่ี 25 มีนาคม  2552 

6) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอน T5 Model 
และการใช ้ D4L+P ระหวา่งวนัท่ี  20-21  เมษายน  2552 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2.2  ส านกัเทคโนโลยีการศึกษาจดัอบรม ดงัน้ี 
1) จดัฝึกอบรมการใชร้ะบบ Stou e-Learning(A Tutor) ระหวา่งวนัท่ี 16 

ธนัวาคม 2551-30 เมษายน  2552 
2) จดัฝึกอบรมหลกัสูตร D4L+P (T5 Model)  วนัท่ี 16,30 และ 31  

มีนาคม 2552   
3) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอน e-learning ผา่น                 

โปรแกรม  D4L+P (T5 Model)  ระหวา่งวนัท่ี 20-21  เมษายน  2552 
และ 25,26 และ 27 พฤษภาคม  2552 

4) จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ผลิตหนงัสือเสียงระบบเดซี  ระหวา่งวนัท่ี  9-11  มิถุนายน  2552 

มสธ.  / สทศ. 2.12.9-2(2)  เอกสาร
บนัทึกเสนอขออนุมติัจดัฝึกอบรม
เก่ียวกบัการผลิตส่ือของส านกั
เทคโนโลยีการศึกษา   
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3. มีกระบวนการสอนเสริมแบบ

เผชิญหนา้หรือการสอนเสริมผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าภูมิภาคส านกับริการการศึกษาไดด้ าเนินการจดัสอน
เสริมแบบเผชิญหนา้  ประจ าภาคการศึกษาท่ี  2/2551  โดยมีกระบวนการดงัน้ี 
      3.1  จดัท าตารางสอนเสริมแบบเผชิญหนา้ 
      3.2  แจง้ข่าวสอนเสริมผา่น การจดัส่งตารางสอนเสริมถึงนกัศึกษาทางไปรษณีย์

และผา่น Web site 
      3.3  ประสานงานขอความร่วมมือศูนยบ์ริการการศึกษา (หน่วยงานภายนอกท่ี

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของ มสธ .)  ด าเนินการจดักิจกรรมการ
สอนเสริม 

      3.4  เชิญคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นอาจารยส์อนเสริม 
      3.5  ประเมินผลการจดัสอนเสริม   

มสธ. / สบศ. 2.12.9-3(1) ตารางสอน
เสริม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-3(2) ข่าวสอนเสริม/
ข้ึน Web Site 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-3(3) หนงัสือแจง้
ความจ านงขอใชส้ถานท่ีสอนเสริม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-3(4)  หนงัสือเชิญ
อาจารยส์อนเสริม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-3(5) ประเมินผล
การสอนเสริม 

4.  มีการกระจายของศูนยบ์ริการ
การศึกษาในระดบัภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัไดรั้บการสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือจากสถานศึกษาสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นศูนยบ์ริการการศึกษา
ใหก้บัมหาวิทยาลยัโดยในส่วนภูมิภาคมีกระจายอยูทุ่กภูมิภาค  คือ  ภาคกลาง  
เหนือ  ตะวนัออก  ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ้ นอกจาก น้ีมหาวิทยลยัยงัมี
หน่วยงานของมหาวิทยาลยัเองท่ีใหบ้ริการการศึกษา  คือ  ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ .  10 
แห่ง  กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคโดยตั้งอยูท่ี่จงัหวดันครนายก  เพชรบุรี  ล  าปาง 
สุโขทยั นครสวรรค ์อุดรธานี อุบลราชธานี จนัทบุรี นครศรีธรรมราช  และยะลา 
  

มสธ. / สบศ. 2.12.9-4(1) หนงัสือขอ
ความร่วมมือไปยงัศูนยบ์ริการการศึกษา 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-4(2) หนงัสือแจง้
ตารางสอนเสริม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-4(3) รายช่ือ
ศูนยบ์ริการการศึกษา 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-4(4) ค าสัง่แต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการการศึกษา และ
ผูบ้ริหาร   
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5. มีการประเมินประสิทธิภาพของการ

จดัประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับชุด
วิชาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ 

 

การจดัประสบการณ์วิชาชีพอยูใ่นความรับผิดชอบของส านกัวิชาการ  ดงันั้นการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์วิชาชีพ  จึงเป็นหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของส านกัวิชาการ  ส านกับริการการศึกษาไดป้ระสานงานขอรับขอ้มลู
ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์ารายงานไวใ้นผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัซ่ึงส านกั
วิชาการไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 1)  มีคณะกรรมการด าเนินงานจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
ใหน้โยบายและแนวทางการจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 2)  มีการประชุมร่วมกบั 12 สาขาวิชาเพ่ือก าหนดแผนการจดัอบรมในทุกภาค 
การศึกษา 
 3)  แจง้ก าหนดการเขา้อบรมใหน้กัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์ 
วิชาชีพทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วนั ท าใหน้กัศึกษาสมารถเขา้อบรมได ้
ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเขา้อบรมไดต้ามท่ีก าหนด 
ใหใ้นคร้ังแรก สามารถเล่ือนช่วงการอบรมใหน้กัศึกษาตามความจ าเป็น ยกเวน้ใน 
บางชุดวิชาท่ีการจดัอบรมเพียงคร้ังเดียวในแต่ละภาคการศึกษา อนัเน่ืองมาจากมี 
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอ้ย 

มสธ. / สว. 2.12.9-5(1) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(2) แผนการจดั
อบรมประจ าภาคการศึกษา 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(3) หนงัสือแจง้
ก าหนดการเขา้อบรมใหน้กัศึกษา 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(4)  หนงัสือเล่ือน
ช่วงการอบรม 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(5) รายงานผล
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้อบรมประจ าปี
การศึกษา 2551 

  4)  เพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา  ในระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้
นกัศึกษาสามารถทราบก าหนดการเขา้อบรมไดล่้วงหนา้ 
 5)  มีแผนการใชกิ้จกรรมทุกสาขาวิชาโดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ี 
ไดศึ้กษามาและสอบผา่นมาแลว้มาประยกุตใ์ชร้ะหวา่งการอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย 
กิจกรรมกลางและกิจกรรมวิชาชีพ   

มสธ. / สว. 2.12.9-5(6) แผนการใช้
กิจกรรมกลางและกิจกรรมวิชาชีพ 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(7) ตวัอยา่งกิจกรรม
กลาง 
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  6)  มีการประเมินผลการจดัอบรมทางดา้นผูส้อนและดา้นกิจกรรม (เฉพาะ

กิจกรรมกลาง)ท่ีผูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาท าในระหวา่งการอบรม 
 7)  มีผลการประเมินกิจกรรมกลางดา้นการสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์ในปี
การศึกษา 2551 มีค่าเฉล่ีย = 4.17 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนในการประเมิน
ดงัน้ี 
  ต ่ากวา่ 1.50 =  นอ้ยท่ีสุด, 1.50- 2.49 = นอ้ย, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง,  
3.50-4.49 = มาก และ 4.50 ข้ึนไป = มากท่ีสุด 
 ร้อยละ 84.55 และภาคการการศึกษาท่ี 2 / 2551 ( มค.- พค. 2552)  จ านวน  
6  สาขาวิชา  22 รายชุดวิชา  30 คร้ัง จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 2,160  
คน คิดเป็นร้อยละ 84.55 

มสธ. / สว. 2.12.9-5(8) สรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมกลาง 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(9) แบบสอบถาม
กิจกรรมกลาง 
 
 
 
 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอน 

 
 

ไดมี้การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนใน
กิจกรรมกลาง  และการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชา  ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดงัน้ี 
       6.1  ผลการประเมินกิจกรรมกลางดา้นการสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นปี

การศึกษา  2551  มีค่าเฉล่ีย = 4.17  อยูใ่นระดบัมาก 

 
 
 
มสธ. / สว. 2.12.9-6(1) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(8)  
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6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอน  (ต่อ) 

6.2 การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการจดัฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะชุดวิชานกัศึกษาปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2551   

 มีดงัน้ี 

 

  1)  มีแผน การประ เมินภาพรวมความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ใหบ้ริการฝึกปฎิบติัเสริมทกัษะทุกภาคการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง หลงัเสร็จส้ินการฝึก
แต่ละภาคการศึกษาโดยภาคการศึกษา ท่ี 1/ 2551 ระหวา่ง พย .-ธค. 2551 จ านวน 8 
สาขาวิชา 27 รายชุดวิชา 51คร้ัง  และภาคการศึกษาท่ี 2 / 2551ระหวา่ง  พค. –มิย. 
2552  จ านวน 6  สาขาวิชา  22 รายชุดวิชา  30 คร้ัง และส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2)  มีการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของนกัศึกษาตามแผน
ก าหนดการฝึกปฎิบติั โดยภาคการศึกษา ท่ี 1/ 2551 ( กค.-พย. 2551) ท าการประเมิน
จ านวน 8 สาขาวิชา  27 ราย  ชุดวิชา 51คร้ัง จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
4,150  คน คิดเป็น  ร้อยละ 84.55 และภาคการการศึกษาท่ี 2 / 2551  ( มค.- พค . 
2552 )  จ านวน 6  สาขาวิชา  22 รายชุดวิชา  30 คร้ัง  จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถาม 2,160  คน  คิดเป็นร้อยละ 84.55 
    3)  มีการทดลอง เพ่ิมช่อง การประเมินผลความพึงพอใจ  ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยใหน้กัศึกษากรอกขอ้มลูตามแบบสอบถามท่ีก าหนดดว้ยตนเอง 
ในวนัสุดท้ ายของการฝืกฯเฉพาะชุดวิชาท่ีมีนกัศึกษาไม่เกิน 50 คน เช่น ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2551 ชุดวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์และการผลิต
วิทยกุระจายเสียง 

มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(1) ก าหนดการฝึก
ปฎิบติัเสริมทกัษะสาขาวิชา ภาคการ
การศึกษา ท่ี 1/ 2551 และภาคการ
การศึกษาท่ี 2 / 2551 
 
 
 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(2) สถิตินกัศึกษา
เขา้ฝึกฯ ประจ าภาคการศึกษา 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(3) แบบสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
การฝึกปฎิบติัเสริมทกัษะ  
 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(4) หนา้ web 
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการฝึกปฎิบติัเสริมทกัษะ 
โดยใชร้ะบบอินเตอร์เน็ท หนา้จอ
คอมพิวเตอร์    
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6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอน  (ต่อ) 

 4)  มีผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจ ของนกัศึกษาต่อ  การฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะ ภาคการการศึกษา ท่ี 1/2551 มีค่าเฉล่ีย (x)  = 4.33 ระดบัความ  
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  และภาคการการศึกษาท่ี 2/ 2551 มีค่าเฉล่ีย (x) = 4.40  
ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีเกณฑก์ารแปรผลค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจ 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด , 3.51 - 4.50  =  มาก  , 2.51– 3.50  = ปานกลาง ,  
1.51 - 2.50  = นอ้ย ,  1.00- 1.50 =  นอ้ยท่ีสุด 
 5)  ส่งผลสรุปภาพรวมความพึงพอใจของแต่ละสาขาวิชาใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง   เช่น สาขาวิชา ศูนยส์มัมนาฯและรายงานผลการปฎิบติังานรายไตรมาส 
ส่งกองแผนงาน 
 6)  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข โดยประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส านกัเทคโนโลยี  
กองแผนงาน  ส านกัคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2551 โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 34 คน 

มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(5) สรุปผลการ
ประเมินภาพรวมความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ    
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(6) บนัทึกส่งสรุป
ภาพรวมความพึงพอใจใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(7) จดหมายเชิญ
ประชุม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(8) ลายมือช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
มสธ. / สบศ. 2.12.9-6(9)  สรุปผล
รายงานการประชุม 

7. มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น
การท างาน/ การด ารงชีวิตประจ าวนั
ของประชาชนท่ีลงทะเบียนเรียนใน
หลกัสูตรระยะสั้น 

7.    มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นการท างาน  เช่น 
 - ส านกัวิชาการไดท้ าการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัการน า

ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมจดัอบรมประสบการณ์วิชาชีพในส่วนของกิจกรรม
กลาง  ซ่ึง นกัศึกษาประเมินดา้นการสามารถน าไปใชป้ระโยชนมี์ค่าเฉล่ีย = 
4.17  อยูใ่นระดบัมาก 

มสธ. / สว. 2.12.9-7(1) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / สว. 2.12.9-5(8)  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7. มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น

การท างาน/ การด ารงชีวิตประจ าวนั
ของประชาชนท่ีลงทะเบียนเรียนใน
หลกัสูตรระยะสั้น  (ต่อ) 

 - ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองไดจ้ดัอบรมโครงการการสร้างภูมิคุม้กนัดว้ยวิถี
แพทยท์างเลือกใหก้บับุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และเยาวชนใน
จงัหวดันนทบุรี และด าเนินงานติดตามตามการด าเนินงานพบวา่ ผูเ้ขา้รับ
การอบรมสามารถใชเ้วลาวา่งหารายไดเ้สริมในช่วงวนัหยดุ และหลงัเลิก
เรียน และสร้างความผกูพนัใหก้บับุคคลในครอบครัว โดยน าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเองและของครอบครัว 

 

มสธ. / สศต. 2.12.9-7(2) รายงาน
ประเมินผลและติดตามโครงการการ
สร้างภูมิคุม้กนัดว้ยวิถีแพทยท์างเลือก
ใหก้บับุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง 
และเยาวชนในจงัหวดันนทบุรี 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินงาน 
ไม่ครบ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
5 – 6 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
ครบทุกขอ้ 

 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้ 

                    *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.12.10 คุณภาพของการวดัและประเมนิผล  
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนด กรอบคุณวฒิุของ

กรรมการในการออกขอ้สอบ 
มีการก าหนดกรอบคุณวฒิุของกรรมการในการออกขอ้สอบ โดยสาขาวิชาก าหนดผู ้
ออกขอ้สอบแต่ละหน่วยซ่ึงมีคุณวฒิุตรงกบัเน้ือหาและมีความเช่ียวชาญในเน้ือหา 
และจดัส่งรายช่ือกรรมการออ กขอ้สอบใหส้ านกัทะเบียนและวดัผลเพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการออกขอ้สอบเสนอสภาวิชาการอนุมติัต่อไป ในการสอบไล่ภาคการศึกษา
ท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 สอบ
ซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 

มสธ. / สทว. 2.12.10-1(1) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกขอ้สอบเสนอสภา
วิชาการอนุมติั 

2. มีกระบวนการ วางแผนการจดัศูนย์
สอบ 

มีกระบวนการวางแผนการจดัศูนยส์อบ โดยมีการวางแผนการจดัสอบ การประชุม
คณะกรรมการอ านวยการสอบ และการด าเนินการสอบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุก
สนามสอบ ในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2550 
สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 

มสธ. / สทว. 2.12.10-2(1) แผนปฏิบติั
งานการจดัสอบ 
มสธ. / สทว. 2.12.10-2(2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
มสธ. / สทว. 2.12.10-2(3)  รายละเอียด
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัสอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3. มีเกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของ

อาจารยผ์ูคุ้มสอบทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกั 
และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย 

มีเกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของอาจารยคุ์มสอบ    ทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ี
ผูช่้วย โดยมีการจดัท าค าสัง่แต่งตั้งบุคลากรด าเนินการสอบของสนามสอบ  ในการ
สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 
 

มสธ. / สทว. 2.12.10-3(1) เกณฑก์าร
ก าหนดคุณสมบติัของอาจารยคุ์มสอบ 
ทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย 
มสธ. / สทว. 2.12.10-3(2) ค าสัง่แต่งตั้ง
บุคลากรด าเนินการสอบของสนามสอบ 

4.  มีการประเมินอตัราการทุจริตในการ
สอบ 

มีการประเมินอตัราการทุจริตในการสอบ ของการจดัสอบในการสอบไล่ภาค
การศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 
2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 

มสธ. / สทว. 2.12.10-4 ผลการประเมิน
อตัราการทุจริตในการสอบ 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานดา้น
การวดัและประเมินผลในทุกชุด
รายวิชาท่ี มีการสอบ (Occurrence 
report) 

มีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดวิชาท่ีมีการสอบ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  มีคณะกรรมการตดัสินผลสอบ ก าหนด
แผนการปฏิบติังานตรวจขอ้สอบ การด าเนินการประมวลผลสอบ และการแจง้ผลการ
สอบ ในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบไล่
ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 

มสธ. / สทว. 2.12.10-5(1) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ 
มสธ. / สทว.  2.12.10-5(2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตดัสินผลการสอบ 
มสธ. / สทว. 2.12.10-5(3) แผนปฏิบติั
งานการประมวลผลการสอบ 
มสธ. / สทว. 2.12.10-5(4) รายละเอียด
เก่ียวกบัการแจง้ผลการสอบ 

6. มีการน าผลในขอ้  5 มาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการวดัและ
ประเมินผล 

มีการน าผลในขอ้ 5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล  โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบ มีผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ และมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพ่ือพฒันาแบบทดสอบ  ในการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาค
การศึกษาท่ี 1/2550 สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 
2/2550 

มสธ. / สทว. 2.12.10-6(1) รายงานผล
การวิเคราะห์ขอ้สอบ 
มสธ. / สทว. 2.12.10-6(2) การจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
แบบทดสอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7. มีการประเมิน คุณภาพของขอ้สอบ

ในคลงัขอ้สอบ (ค่าความยาก และ
ค่าอ านาจจ าแนก) 

มีการประเมินคุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ 
(ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ) ของขอ้สอบทุกชุดวิชาในคลงัขอ้สอบเพ่ือสุ่ม
ขอ้สอบน ามาใชใ้นการสอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 
1/2550 สอบไล่ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 สอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 2/2550 

มสธ.  / สทว. 2.12.10-7 รายงานการ
ประเมินคุณภาพ(ค่าความยาก และค่า
อ านาจจ าแนก)  ของขอ้สอบในคลงั
ขอ้สอบโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินงาน 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนินงาน 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้ 
X 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้ 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น

ของนกัศึกษาปีท่ี 1 
 มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ในการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2551  โดย ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านกับริการ
การศึกษา ไดท้ าการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการใหค้ าปรึกษาตามความเป็นจริง 

มสธ. / สบศ . 3.1-1(1) แบบประเมินผล
การปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2551 
มสธ . / สบศ . 3 .1-1(2)  เอกสารการ
ประเมินผลการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2551 

2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันา  การ
เรียนรู้ของนกัศึกษา 

 มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้
ส าหรับนกัศึกษาปกติ ในการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
และสมัมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา อบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการจดั
สอนเสริม  ตลอดจนนกัศึกษาพิการทางการมองเห็น ดงัน้ี 
  1.  จดัอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในหอ้งท่ีมีการจดั
กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี และหอ้งท่ีมีการจดักิจกรรม
สมัมนาเสริม ระดบับณัฑิตศึกษา  

 

มสธ. / สบศ. 3.1-2(1) หนงัสือแจง้
รายช่ือเจา้หนา้ท่ีโสตทศันูปกรณ์ 
มสธ. / สบฑ. 3.1-2(2) 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์
โสตทศันูปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ี 
มสธ. / ศฝ. 3.1-2(3) หนงัสือแจง้การขอ
ใชห้อ้งประชุมของศูนยฝึ์กอบรมการ
พิมพแ์ห่งชาติ   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

   2.  จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในหอ้งท่ีมี การจดัสอน
เสริมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และการสมัมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.1-2(4)  หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ Computer Notebook 
มสธ. / สบฑ. 3.1-2(5) หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ขอใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
กระเป๋าห้ิว 
มสธ. / สบศ. 3.1-2(6) หนงัสือแจง้
รายละเอียดการใชบ้ริการ 

   3.  จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ณ ส านกับรรณสารสนเทศ และศูนยว์ิทยพฒันา 
มสธ. 10 แห่ง เพ่ือใหน้กัศึกษาคน้ควา้ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
    4.  จดัยานพาหนะส าหรับใชใ้นการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหแ้ก่
นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 

มสธ. / สบ. 3.1-2(7) สรุปจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ  
มสธ. / สบฑ. 3.1-2(8) ขออนุมติัใน
หลกัการเช่ารถตูป้รับอากาศพานกัศึกษา
ไปดูงานนอกสถานท่ี 
มสธ. / สว. 3.1-2(9)  หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัรถยนตไ์ปทศันศึกษาใน
การอบรม 

   5.  จดัใหน้กัศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้รับการฝึก
ปฏิบติั ณ ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ ม หาวิทยาลยัสุโขทยั - 
ธรรมาธิราช 

 

มสธ. / สบศ.3.1-2(10) หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ใชส้ถานท่ีฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะ 
มสธ. / ศฝ. 3.1-2(11) รายงานผลการจดั
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะฯ 

 



 

108 
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2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา  (ต่อ) 

  6.  จดัใหมี้การฝึกปฏิบติัรูปแบบศาลจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
7.  จดัใหน้กัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เขา้รับการฝึกปฏิบติั ณ ส านกั

เทคโนโลยีการศึกษา 
  8.  จดัช่องทางใหน้กัศึกษาสามารถ Download เอกสารโสตทศัน์
ประกอบการสอนเสริม ท่ี Web ของส านกับริการการศึกษา 

   9.  จดัใหน้กัศึกษาสามารถเขา้มาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองผา่น Internet  
ใน e-tutorial, Webcasting, e-learning  
  10.  จดัใหน้กัศึกษาศึกษาหาความรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรมในบริเวณ
อุทยานการศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ณ อาคารพุ่มขา้วบิณฑ ์
 11.  มีการจดัท าเอกสารเสียงเดซี (DAISY : Digital Accessible Information 
system) และไฟลข์อ้ความเอกสารการสอน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี 
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัศึกษาพิการทางการมองเห็นใหส้ามารถศึกษาจาก
เอกสารการสอนชุดวิชาได ้เช่นเดียวกบันกัศึกษาปกติ และจดัใหน้กัศึกษา 
ตามความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษา(ส่ือสนบัสนุนการเรียน ส่ือเทคโนโลยี) 
 

 
 
 
มสธ. / สบศ.3.1-2 (12) หนา้ webboard  
ส านกับริการการศึกษา 
 
 
มสธ. / สตศ. 3.1-2(13) เอกสารส าเนา
หนงัสือขอศึกษาดูงานในอุทยาน
การศึกษารัชมงัคลาภิเษก 
มสธ. /  สบศ. 3.1-2(14)  
1. รายช่ือเอกสารเสียง และรายช่ือ
ไฟลข์อ้มลูชุดวิชาท่ีใหบ้ริการ 
2. จดหมายน าส่งส่ือ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 
 มีการบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในการจดั 

ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ และอบรมเขม้เสริมประสบการณ์วิชาชีพ แก่นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และสมัมนาเสริม/เขม้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ดงัน้ี 

 

  1.  จดัสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน ไดแ้ก่  การจดัหอ้งเพ่ือใช ้
ในการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ และอบรมเขม้เสริม ประสบการณ์วิชาชีพ 
ทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.  จดัสถานท่ีส าหรับการออกก าลงักาย เช่น สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตนั หอ้งออกก าลงักาย เพ่ือใหน้ั กศึกษาท่ีเขา้พกั ณ มหาวิทยาลยั สุโขทยั -
ธรรมาธิราช สามารถใชบ้ริการออกก าลงักายไดต้ามความตอ้งการ  ณ สโมสร
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  3.  จดัใหมี้หอ้งพยาบาลส าหรับใหบ้ริการแก่นกัศึกษาท่ีเขา้มารับการอบรม ณ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 4.  จดัใหมี้บริการหอ้งพกัแก่นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรม ฝึกปฏิบติัเสริม ทกัษะ 
ณ ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม อาคารพิทยพฒัน ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 5.  จดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ หอ้งอาหารปาริช าติ ส าหรับนกัศึกษา
บณัฑิตศึกษาท่ีเขา้รับการสมัมนาเสริมท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มสธ. / สบ. 3.1-3(1)  สรุปการจดั
สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน 
มสธ. / สบฑ. 3.1-3(2)  ตารางก าหนดวนั
และสถานท่ีจดัประสบการณ์มหาบณัฑิต 
มสธ. / สว. 3.1-3(3)  ตารางการจดัอบรม
เขม้ประสบการณ์วิชาชีพ 
มสธ. / สบศ. 3.1-3(4) หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์หอ้งพกั 
มสธ. / สบฑ. 3.1-3(5) หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัอาหาร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการจดับริการใหค้ าปรึกษาแก่

นกัศึกษา 
  1. มีกิจกรรมติดตามการเรียนและใหค้ าปรึกษาท่ีเรียกวา่ โครงการติดตาม
การเรียนและใหค้ าปรึกษา เป็นโครงการท่ีฝ่าย แนะแนวการศึกษาจดัท าข้ึน  เพ่ือ
ช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้ออกกลางคนัสูง ใหเ้ขา้ใจระบบการเรียนการสอน
ทางไกลและสามารถเรียนต่อไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีความสุข และส าเร็จ การศึกษา
อยา่งมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยนกัศึกษาในโครงการแต่ละคนจะมี
นกัแนะแนวการศึกษาท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาประจ าตวัคอยใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดปัญหาระหวา่งเรียน นกัแนะแนวการศึกษาทุกคนจะใหบ้ริการในเชิงรุก
โดยจะติดตามการเรียนใหข้อ้มลู ข่าวสารนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งเป็นตวัแทน
นกัศึกษาประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ในมหาวิทยาลยัโดยใชเ้ทคโนโลยี
สนบัสนุนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์จดหมาย E-mail และ Web board เป็นตน้ 

มสธ. / สบศ. 3.1-4(1) หนงัสือเชิญ
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการติดตามการ
เรียนและใหค้ าปรึกษา 
มสธ. / สบศ. 3.1-4(2) แบบจดบนัทึก
การใหค้ าปรึกษา 

   2.  มีกิจกรรมการแนะแนวท่ีเรียกวา่ โครงการแนะแนวนดัหมายเป็น
โครงการท่ีมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพทางการเรียนใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษามสธ. ชั้นปีท่ี 1 ท่ีใชว้ฒิุการศึกษาระดบั ม.3  ม.6  ปวช. 
และ ปวส. ในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ ใมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กิจกรรมการ
อบรมมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางการเรียน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่านเอกสารการ
สอน การจดยอ่ การท าขอ้สอบปรนยั และการท าขอ้สอบอตันยัโดยเนน้การฝึกปฏิบติั
ทกัษะทางการเรียนดงักล่าว   รวมทั้งมีการใหค้ าแนะน าและ การใหค้ าปรึกษาแก่
นกัศึกษาดว้ย 

มสธ. / สบศ. 3.1-4(3)  เอกสารประกอบ
บรรยายและฝึกปฏิบติัโครงการแนะแนว
นดัหมาย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการจดับริการใหค้ าปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
  3.  มีกิจกรรมแนะแนวท่ีเรียกวา่โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษาดว้ย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล โดยจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป
กิจกรรมมุ่งเนน้การวิเคราะห์สภาพปัญหา และแสวงหาแนวทางการเรียนใหป้ระสบ
ความส าเร็จ และการเพ่ิมศกัยภาพการศึกษาดว้ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล ดว้ย
วิธีการบรรยายและการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่ม 

มสธ. / สบศ. 3.1-4(4)  เอกสาร
ประกอบการบรรยายและฝึกปฏิบติั
โครงการพฒันาศกัยภาพดว้ยตนเอง  

  4.  กิจกรรมการแนะแนวแก่นกัศึกษาลกัษณะพิเศษ โดยมหาวิทยาลยัตระหนกั  
ถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีผูพิ้การควรจะไดรั้บ โดยในการจดับริการการศึกษาลกัษณะ
ต่างๆ กไ็ดจ้ดับริการเพ่ิมเติมใหแ้ก่นกัศึกษาพิการดว้ย ตวัอยา่งเช่น การอ านวยความ
สะดวกในการเขา้รับการอบรม และการสอบ  โดยไดจ้ดัใหมี้ทางลาดและหอ้งน ้า
ส าหรับผูพิ้การในอาคารท่ีใชฝึ้กอบรม จดัใหมี้หอ้งสอบพิเศษในชั้นล่างของอาคารใน
สนามสอบทุกจงัหวดัทัว่ประเทศส าหรับ นกัศึกษาพิการท่ีมีความพิการทางกาย หรือ
การเคล่ือนไหว รวมทั้งการจดัท าเทปขอ้สอบเสียง  และการขยายขอ้สอบส าหรับ
นกัศึกษาท่ีมีความพิการทางการมองเห็น เป็นตน้  

มสธ. / สบศ. 3.1-4(5)  รายช่ือ
แฟ้มขอ้มลู (*doc)  เอกสารสอน 
ท่ีมีใหบ้ริการนกัศึกษาพิการทางการ
มองเห็น 
มสธ. / สบศ. 3.1-4(6)  จดหมายน าส่ง
เอกสารชุดวิชาใหก้บันกัศึกษา 

   5.  มีกระดานสนทนาใหน้กัศึกษาสามารถเขา้มาคุยกบันกัแนะแนวการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

มสธ. / สบศ. 3.1-4(7) กระดานสนทนา  

 http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20 

 

 
 

  

http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการจดับริการใหค้ าปรึกษาแก่

นกัศึกษา  (ต่อ) 
 

 
 

 

   6.  มีการใหบ้ริการแนะแนวการศึกษา ณ ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ . โดยมี 
นกัแนะแนวการศึกษาประจ าศูนยวิ์ทยพฒันา ทั้ง 10 แห่ง ทัว่ประเทศ ท่ีจะใหบ้ริการ
ใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ีเขา้มาขอรับบริการดว้ยตนเอง และโทรศพัท ์

มสธ. / สบศ. 3.1-4(8)  รายช่ือนกัแนะ
แนวการศึกษาประจ าศูนยว์ิทยพฒันา    
10  แห่ง 

   7. จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมนกัศึกษา มสธ. ทัว่ประเทศ โดยท าหนา้ท่ี
ในการใหค้ าปรึกษา แนะน าดา้นการเรียน 

มสธ. / สบศ. 3.1-4(9)  ค าสัง่ มสธ. เร่ือง 
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม 
นกัศึกษา 

5. มีบริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชนต่์อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ ส าหรับนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ดงัน้ี 
  1.  ผา่น Web Site ซ่ึงตอบสนองต่อทั้งนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีบริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชนต่์อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 (ต่อ) 

  2.  ใหบ้ริการข่าวสารดา้นการคน้ควา้ทางวิชาการผา่น Web Site ของส านกั
บรรณสารสนเทศ  http://library.stou.ac.th  
 3.  ใหบ้ริการข่าวสารดา้นการจดัหางานผา่น Web Site 
http://www.stou.ac.th 
  4.  ใหบ้ริการข่าวสารดา้นแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

มสธ. / สบ. 3.1-5(1)  Web Site 
http://library.stou.ac.th  
มสธ. / สบ. 3.1-5(2)  Web Site  
http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบศ. 3.1-5(3) ประกาศทุนใน  
www.stou.ac.th 

   5.  ใหบ้ริการข่าวสารดา้นเงินทุนสนบัสนุนการท าวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา  
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/ 
  6.  ใหบ้ริการข่าวสารผา่น sms  
http://smsgateway.gable.com/stoubc/registration/webregister.jsp 

 

 
 

มสธ. / สบ. 3.1-5(4)  Web Site  
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/ 
มสธ. / สบ. 3.1-5(5)  Web Site 
http://smsgateway.gable.com/stoubc/reg
istration/webregister.jsp 
 

 

http://virtua.stou.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon
http://www.stou.ac.th/
http://virtua.stou.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://smsgateway.gable.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://smsgateway.gable.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.gable.com/stoubc/registration/webregister.jsp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีบริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชนต่์อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 (ต่อ) 

  7.  ใหบ้ริการขอ้มลูการเรียนสมัฤทธิบตัร แก่นกัศึกษาปัจจุบนั และศิษยเ์ก่า 
ท่ีสนใจในการศึกษาชุดวิชาต่างๆ และสามารถน ามาเทียบโอนไดใ้นอนาคต 
  8.  มีศูนยส์ารสนเทศ (Call Center) ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใน
การใหบ้ริการตอบค าถาม 
 9.  มี Web board ในการเขา้มาสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งนกัศึกษา ศิษยเ์ก่า 
และอาจารย ์ทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา 

มสธ. / สตศ. 3.1-5(6)  เอกสารขอ้มลูการ
เรียนสมัฤทธิบตัรผา่นทางส่ือส่ิงพิมพ ์
อาทิ หนงัสือพิมพม์ติชน 
คมชดัลึก  และข่าว มสธ. 
มสธ. / สตศ. 3.1-5(7)  เอกสารส าเนา 
จดหมายจากนกัศึกษาขอขอ้มลูการ
สมคัรเรียนโครงการสมัฤทธิบตัร 
มสธ. / สศต. 3.1-5(8)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ./สศต.2.12.9-1(3) 
มสธ. / ศสท. 3.1-5(9)  โทรศพัท ์
02-5047191-5 
มสธ. / สบศ. 3.1-5(10)  Web board  
12  สาขาวิชา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 1.  มีการจดักิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพแก่นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  12  สาขาวิชา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  มีการจดักิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ส าหรับชุดวิชาท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบติั 

 
 3.  จดักิจกรรมสมัมนาเขม้ประสบการณ์วิชาชีพ / เสริมประสบ การณ์
มหาบณัฑิต แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 

มสธ. / สว. 3.1-6(1) ตารางการจดัอบรม
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
มสธ. / สว. 3.1-6(2) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประสบการณ์
วิชาชีพ 
มสธ. / สว. 3.1-6(3) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ/สว 2.12.9-5(2) 
มสธ. / สว. 3.1-6(4) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ/สว 2.12.9-5(6) 
มสธ. / สว. 3.1-6(5)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ/สว 2.12.9-5(6) 
มสธ. / ศฝ. 3.1-6(6) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ/ศฝ 3.1-2(11) 
 
 
มสธ./สบฑ. 3.1-6(7) หนงัสือ 
แต่งตั้งวิทยากรอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิต   



 

116 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

 4.  มีกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งนกัศึกษาปัจจุบนัและ  
ศิษยเ์ก่า โดยเชิญเขา้มาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 5.  มีการจดัท า Web Site เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษาปัจจุบนั 
ศิษยเ์ก่า  และคณาจารย์  เช่น ศูนยก์ารจดัการความรู้ดา้นการเกษตร  เพ่ือการพฒันา
ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์   

มสธ. / สบฑ. 3.1-6(8)  ค าสัง่ มสธ. 
เร่ือง ใหข้า้ราชการปฏิบติัราชการในการ
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
มสธ. / สบฑ. 3.1-6(9)  หนงัสือเชิญเป็น
วิทยากรในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
มสธ. / สว. 3.1-6(10) Web Site 
http://www.agkmstou.com/2008/index.
php 

7.  มีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบ้ริการทั้ง  5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจ าทุกปี 

 มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  การใหบ้ริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการเรียนการสอน  (โดยส านกั
วิชาการ  ส านกับณัฑิตศึกษา ส านกับริการการศึกษา  ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยี การ
พิมพแ์ห่งชาติ) 
 

 
มสธ. / สว. 3.1-7(1) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ./สว. 2.12.9-5(8) 
มสธ. / สว. 3.1-7(2) จดหมายแจง้
นกัศึกษาเขา้รับการอบรม 
มสธ. / สว. 3.1-7(3) คู่มือเขา้รับอบรม
เขม้ประสบการณ์วิชาชีพ   

http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7.  มีการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการทั้ง  5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจ าทุกปี  (ต่อ) 

 2.  การใหบ้ริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  
(โดยส านกัวิชาการในส่วนประสบการณ์วิชาชีพ เร่ืองการใชบ้ริการหอ้งพกั) 

มสธ. / สบศ. 3.1-7(4) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ./สบศ. 2.12.9-6(3) 
มสธ. / สบฑ. 3.1-7(5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนกัศึกษา 
มสธ. / สบฑ. 3.1-7(6) สรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์
บณัฑิตศึกษา 
มสธ. / สบฑ. 3.1-7(7)  แบบประเมิน 
ผลการจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ 
มสธ. / ศฝ. 3.1-7(8)  แบบประเมินผล
การใหบ้ริการงานจดัฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะ 
มสธ. / ศฝ. 3.1-7(9)  สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา 
เก่ียวกบังานจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7.  มีการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการทั้ง  5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจ าทุกปี  (ต่อ) 

 3.  การใหบ้ริการดา้นการแนะแนวและการใหค้ าปรึกษา (โดยฝ่ายแนะแนว) มสธ. / สบศ. 3.1-7(10)  รายงานสรุป 
โครงแนะแนวนดัหมาย ภาคการศึกษาท่ี 
1 และ 2/2551 
มสธ. / สบศ. 3.1-7(11)  รายงานสรุป
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษา
ดว้ยตนเอง ในระบบการศึกษาทางไกล 

  4.  การใหบ้ริการดา้นขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต่์อนกัศึกษา มสธ. / สบ. 3.1-7(12) เวบ็ไซด ์ 
http://library.stou.ac.th 

 5.   การจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและ 
ศิษยเ์ก่า  

 

8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการ
แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่ามาปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการเรียนการสอน    มีน าผลการประเมินจากกิจกรรมประสบการณ์
วิชาชีพมาปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- จดัใหมี้ LCD และ Computer ในทุกหอ้งอบรมท่ีนกัศึกษาเขา้ใช ้
- จดัใหมี้มุมบริการ Internet แก่นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเสริม 

ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม และอาคารพิทยพฒัน ์ 

 
 
 
 

   

http://
http://
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  (ต่อ) 

 2.  ดา้นกายภาพ  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน ดงัน้ี 
- จดัรถบริการส่งนกัศึกษาเดินทางกลบัในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรม 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
- บริการซกัรีดเส้ือผา้แก่นกัศึกษาท่ีเขา้พกัในทุกอาคาร 
- จดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้รับการ

สมัมนาเสริมในวนัหยดุ 

 

 - จดัหอ้งใหบ้ริการแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกโดยเฉพาะ  ณ อาคาร
สมัมนาและฝึกอบรม  ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บการร้องเรียนจากนกัศึกษาท่ีเป็น
ศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 3.  ดา้นบริการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา    มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

- มีการใหบ้ริการโครงการแนะแนวนดัหมาย 
  -  จดัเวรใหบุ้คลากรใหบ้ริการตอบค าถามนกัศึกษาในทุกวนัท าการ 

มสธ. / สบ. 3.1-8(1) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / สบศ. 3.1-7(10) 
 

  4.  ดา้นการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์   มีการน าผลประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงาน ดงัน้ี 
     -   มีการปรับปรุงระบบการคน้หาส่ือการศึกษา (Search Engine)  
ของส านกับรรณสารสนเทศ   http://library.stou.ac.th  โดยจดัท าฐานขอ้มลู 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการคน้ควา้และอา้งอิง ซ่ึงใชท้ั้ง 
นกัศึกษาปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า และประชาชนทัว่ไป 

มสธ. / สบ. 3.1-8(2)  
 http://library.stou.ac.th 
 
 
 
   

http://
http://
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า (ต่อ) 

 

 

 

  
 5.  ดา้นการจดัโครงการพฒันาระบบประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษา เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
 6.  มีการใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นการวิจยัแก่คณาจารย ์นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า  
โดยผา่นคลินิกวิจยัทางดา้นการศึกษาทางไกลของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
 
  

 
มสธ. / กผ. 3.1-8 (2)  สรุปการส ารวจ
ความตอ้งการและคาดหวงัเพ่ือพฒันา 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
มสธ. / สวพ. 3.1-8 (3) สรุปผลการ
ใหบ้ริการคลีนิกวิจยั 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 8 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 3.2  มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ (สกอ. 3.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการจดัท าแนวทางส่งเสริม

 การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
วิสยัทศันข์องสถาบนัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรม
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
 1.  มีการจดัตั้งชมรมนกัศึกษา มสธ. ประกาศลงวนัท่ี 29 เมษายน 2540 
 2.  มีการจดัท าแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 3.  มีการจดัท าเอกสารประกอบการ ด าเนินกิจกรรมนกัศึกษา คู่มือ 
การบริหารงบประมาณชมรมนกัศึกษา มอบใหค้ณะกรรมการชมรมนกัศึกษา และ
คณาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

มสธ. / สบศ. 3.2-1(1) ประกาศ มสธ. 
เร่ืองการจดัตั้งชมรมนกัศึกษา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-1(2) แผนกิจกรรม
ชมรมนกัศึกษา มสธ. ประจ าปี 2551 
มสธ./สบศ. 3.2-1(3) เอกสารประกอบ การ
สมัมนาผูน้ าชมรมนกัศึกษา มสธ. 
มสธ./สบศ. 3.2-1(4)  คู่มือบริหาร 
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและ
องคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรม
นกัศึกษาใหค้รบทุกประเภท  
 โดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใน  5 
ประเภท ดงัน้ี  

      

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์าร
นกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษา ดงัน้ี 
 1.  มีการจดัประชุมผูน้ าชมรมนกัศึกษา มสธ. เป็นประจ าทุกปี 
 2.  มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานกิจกรรมชมรมนกัศึกษา   
76  จงัหวดั  เป็นประจ าทุกปี ชมรมละ 10,000 บาท ต่อปี 
 3.  มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมนกัศึกษา ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั ท า
หนา้ท่ีใหค้ าปรึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.2-2(1) หนงัสือขออนุมติั
ใหจ้ดัประชุมชมรมนกัศึกษา มสธ. 
มสธ. / สบศ. 3.2-2(2) ประกาศ เร่ือง 
ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 
มสธ. / สบศ. 3.2-2(3) ค าสัง่ มสธ. เร่ือง 
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชมรมฯ   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ  

- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนแ์ละ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมนนัทนาการ  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

  4.  มีการจดับริการนกัศึกษาวิชาทหาร บริการจดักิจกรรมนกัศึกษา การเขา้
ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กิจกรรมวิชาทหาร กิจกรรมกีฬาและ
การ ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม บ าเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม
นนัทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

มสธ. / สบศ. 3.2-2(4) รายงานสรุปผล
การจดักิจกรรมฯ  
มสธ. / สบศ. 3.2-2(5) คู่มือการฝึก
ภาคสนามนกัศึกษาวิชาทหาร 
มสธ. / สบศ. 3.2-2(6)  บญัชีรายช่ือ
นกัศึกษาวิชาทหาร 
มสธ. / สบศ. 3.2-2(7) สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจเป็นนกัศึกษาวิชา
ทหาร สงักดั มสธ. ปี 2551 
มสธ. / สบศ. 3.2-2(8)  สรุปผลการส่ง
นกักีฬา มสธ. เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 36 

3. มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  
ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์าร
นกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 

มีการก าหนดใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ คณาจารยแ์ละ คณะกรรมการ
ชมรมนกัศึกษาจดัส่ง รายงานผลการร่วมกิจกรรม เช่น แบบเสนอรายงานการไปเขา้
ร่วมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา จดัส่งใหฝ่้ายกิจการ
นกัศึกษาเพ่ือรับทราบและรวบรวม สรุปใหค้ณะกรรมการอ านวย การ กิจการ
นกัศึกษาการรับทราบทุกส้ินปีการศึกษา 

มสธ. / สบศ. 3.2-3(1) แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการนกัศึกษาฯ 
มสธ./สบศ. 3.2-3(2) รายงานสรุปผล
ประเมินความพึงพอใจโครงการ
นกัศึกษาฯ 
มสธ. / สบศ. 3.2-3(3) รายงานผลการเขา้
ร่วมกิจกรรมของอาจารยท่ี์ปรึกษา   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

มีการประเมินผล และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการกิจกรรมนกัศึกษา พิจารณา
ใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษาใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจมาก
ยิ่งข้ึน 

มสธ. / สบศ. 3.2-4(1) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิจการ
นกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่4 การวจิยั 
ตวับ่งช้ีที่ 4.1 มกีารพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวจิยัและงานสร้างสรรค์   (สกอ. 4.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการจดัท าระบบบริหารงานวิจยั

และงานสร้างสรรคเ์พ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมาย  ตามแผนของสถาบนัและ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ 

1.  มีการจดัท าแผนการสนบัสนุนส่งเสริมการวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ โดยจดัท า
แผนหลกัการวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ พ .ศ. 2552 - 2556  ก าหนดยทุธศาสตร์การ
วิจยัครอบคลุมการวิจยัดา้นการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
การวิจยัดา้นพฒันาระบบงานของมหาวิทยาลยัสู่ความเป็นองคก์รเชิงกลยทุธ์ 
และการวิจยัดา้นวิชาการและการพฒันาประเทศเพ่ื อสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย ทรัพยากรท่ีตอ้งการ  

2.  มีการจดัท าแผนการด าเนินการตามแผนหลกัการวิจยั และตวัช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3. มีการจดัท าแผนงบประมาณ ประจ าปี 2551  (แผนงานวิจยั รหสั ค 1.1.1) 
4.  มีการจดัหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจส่งเสริมการสนบัสนุนการวิจยัใน

สถาบนัวิจยัตั้งแต่ตน้น ้า (การสนบัสนุนพฒันาก าลงัคนดา้นการวิจยั ) กลางน ้า 
(การใหทุ้นสนบัสนุนการวิจยั)และปลายน ้า (การส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่และ
การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์) 

มสธ. / สวพ. 4.1-1(1) เอกสารแผน
หลกัการวิจยัของมหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2552-2556 
มสธ. / สวพ. 4.1-1(2)  เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 

 
  

../KPI/KPI_4.1/4.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_4.1/4.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_4.1/4.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_4.1/4.1-1(2).pdf
../KPI/KPI_4.1/4.1-1(2).pdf
../KPI/KPI_4.1/4.1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานวิจยั  และงานสร้างสรรค์
ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 

1.  มีการจดัท าฐานขอ้มลูและสารสนเทศโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยัซ่ึงน าไปใช้
ประโยชนใ์นการสืบคน้ตรวจสอบความซ ้าซอ้นของขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีจะ
เสนอขอรับทุนฯ และจดัท าขอ้มลู /หลกัฐานประกอบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

2.  ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการปรับฐานขอ้มลูเพ่ือใหเ้ช่ือมโยงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั (โดยก าหนดเป็น KPI การปฏิบติังานของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
และก าหนดผูรั้บผิดชอบ) 

3. มีการปรับปรุงขอ้มลูการวิจยัสถาบนัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
4. ใหบ้ริการขอ้มลูการวิจยัสถาบนั แก่หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั 

ไดแ้ก่ สาขาวิชาท่ีนกัวิจยัสงักดั กองแผนงานและศูนย์ ประสานงานการ ประกนั
คุณภาพการศึกษา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2(1)  คู่มือการใชร้ะบบ
ฐานขอ้มลูบริหารงานวิจยั 
มสธ. / สวพ. 4.1-2(2)  เอกสารรายงาน 
การประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั 
และสาขาวิชา 

3.  มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน  
ทรัพยากรบุคคล  แหล่งคน้ควา้  
ต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

1. มีการจดัท าแผนงานวิจยัและมีการจดัสรรทรัพยากรการเงินเพ่ือสนบัสนุนการ
วิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2551 ดงัน้ี 

    -  งบประมาณแผน่ดิน  จ านวน 6,836,600 บาท 
    -  เงินกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี จ านวน 3,600,000 บาท 
    -  งบประมาณเงินรายได ้(การศึกษาทางไกล) จ านวน 3,494,800 บาท 
    -  งบประมาณเงินรายได ้(วิจยัสถาบนั) จ านวน 8,251,400 บาท     
 
2. มีการจดัท าร่างระเบียบวา่ดว้ยเงินอุดหนุนการวิจยัสถาบนัเพ่ือพฒันางานประจ า

สู่งานวิจยั 

มสธ. / สวพ. 4.1-3(1)  เอกสาร
งบประมาณ ฉบบัท่ี ๓ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่มท่ี ๘ (๒) 
มสธ. / สวพ. 4.1-3(2) เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
มสธ. / สวพ. 4.1-3(3) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยเงินอุดหนุนการวิจยั
สถาบนั (ฉบบัร่าง) 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร
บุคคลดา้นการวิจยั 

1. มีการจดัตั้งคลินิกงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล มสธ. / สวพ. 4.1-4(1) คลินิกวิจยั
ทางดา้นการศึกษาทางไกล 

 2. กระตุน้ใหมี้การจดัท าวิจยัสถาบนัตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัโดยประชุม
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัก าหนดขอบเขตของโครงการวิจยั 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-4(2)  หนงัสือเชิญ
ประชุมวิจยั เพ่ือร่วมกนัก าหนดขอบเขต
ของการศึกษาวิจยัแนวทางการ
ด าเนินงานในการยกฐานะของ
มหาวิทยาลยัใหเ้ทียบเคียงกบั
มหาวิทยาลยัเปิดชั้นน าในต่างประกาศท่ี
ใชร้ะบบการศึกษาทางไกล 

 3. จดัประชุมผูท่ี้เขา้อบรมโครงการวิจยัสถาบนัและผูท่ี้สนใจเพ่ือร่วมจดัท า
โครงการวิจยัสถาบนัตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั 

มสธ. / สวพ. 4.1-4(3)  รายงานการ
ประชุมเพ่ือร่วมจดัท าโครงการวิจยั
สถาบนัตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

  4. สถาบนัฯ มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวิจยั โดยจดัฝึกอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นการวิจยัแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัปีละ 5 หลกัสูตร โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

มสธ. / สวพ. 4.1-4(4)  ขั้นตอนการ
ด าเนินงานฝึกอบรม 
มสธ. / สวพ. 4.1-4(5)  แผนการจดั
ฝึกอบรมปี 2551 
มสธ. / สวพ. 4.1-4(6)  โครงการ
ฝึกอบรม 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร
บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม 
1.1 จดัท าแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมความรู้ดา้นการวิจยัของบุคลากร

มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นขอ้มลูในการจดัหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

      1.2  จดัท าหลกัสูตร โครงการ งบประมาณ และตารางฝึกอบรม 
 1.3  ประสานงานกบัผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเรียนเชิญเป็นวิทยากรและขออนุมติัตน้

สงักดั 
1.4 ขออนุมติัการจดัฝึกอบรม    
1.5  จดัท าหนงัสือเวียนแจง้หน่วยงานรับสมคัรบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม 
1.6 ประชาสมัพนัธ์การฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสมัพนัธ์ และเสียง

ตามสายภายในมหาวิทยาลยั 
1.7  ประสานงานกบัหน่ วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ส านกัเทคโนโลยี

การศึกษา ส านกัพิมพ ์ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม 
1.8   รวบรวมรายช่ือและตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมและ

แจง้ผลไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั 
1.9   จดัท าประกาศ /ค าสั่ งแต่งตั้งวิทยากร และค าสัง่ให้ บุคลากรเขา้รับการ

ฝึกอบรม 
1.10  จดัเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
1.11  ประสานงานกบัศูนยส์มัมนาและฝึกอบรมจดัเตรียมสถานท่ี และการ

 จดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการฝึกอบรม 
1.12  นดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีฝึกอบรมกบัวิทยากร 

มสธ. / สวพ. 4.1-4(7)  สรุปผลการจดั
ฝึกอบรม   
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร
บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 2  การดาํเนินงานระหว่างการฝึกอบรม 
2.1  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่วิทยากร และผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
2.2  ดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมระหวา่งการฝึกอบรม 

 

 ขั้นตอนที่ 3  การดาํเนินงานหลงัการฝึกอบรม 
3.1   จดัท าสรุปผลการฝึกอบรม 
3.2   ตรวจสอบใบส าคญัรับเงินและหลกัฐานต่างๆ ใหค้รบถว้นก่อนส่ง

หลกัฐานเพ่ือชดใชส้ญัญายืมเงินใหก้องคลงั  
3.3   แจง้ผลการฝึกอบรมไปยงัหน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
3.4   สกดัความรู้จากการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ในมุม KM วิจยับนโฮมเพจข อง

สถาบนัวิจยัและพฒันา 
3.5   บนัทึกขอ้มลูการฝึกอบรมในฐานขอ้มลูการบริหารงานฝึกอบรม 

สําหรับในปีงบประมาณ 2551 สถาบันวจิยัและพฒันาได้จดัฝึกอบรมเพือ่พฒันา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัให้มคีวามรู้ด้านการวจิยั 5 หลกัสูตร ดงันี ้  

1. หลกัสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยั รุ่นท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 26-28 พฤศจิกายน 
2550 ณ หอ้ง 1607 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 37 คน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ร้อยละ 93.8 

2. หลกัสูตรการวิเคราะห์และประเมินโครงการ เม่ือวนัท่ี 18-20 กมุภาพนัธ์ 
2551 ณ หอ้ง 1607 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 49 คน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ร้อยละ 100.0 
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4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากร

บุคคลดา้นการวิจยั  (ต่อ) 
3. หลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS รุ่นท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 10-12 

มีนาคม 2551  ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริการ 1 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
38 คน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 90.6 

4. หลกัสูตรการวิจยัเอกสาร เม่ือวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม 2551ณ หอ้ง 5209  อาคาร
สมัมนา 1  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 55 คน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ร้อยละ 73.0 

5. หลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยัดว้ยโปรแกรม ส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์
ขั้นสูง เม่ือวนัท่ี 25-27 สิงหาคม 2551 ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ 1  
ชั้น 4  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 29 คน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ  
89.5 

 

  โดยเฉล่ียผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 89.4  
นอกจากน้ีสถาบนัวิจยัและพฒันายงัไดร่้วมกบัส านกัการศึกษาต่อเน่ืองจดัฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัส าหรับบุคคลทัว่ไป จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจยั รุ่นท่ี 4  เม่ือวนัท่ี 9-11 มิถุนายน 2551  
ณ หอ้ง 331 อาคารสมัมนา 2  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 31 คน มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 93.8 

2. หลกัสูตรเทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม รุ่นท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 21-
25 กรกฎาคม 2551 ณ หอ้ง 331  อาคารสมัมนา 2  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 30 
คน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 88.4   

3. หลกัสูตรกลยทุธ์การพฒันานกัวิจยั รุ่นท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 15-19 กนัยายน 2551 ณ 
หอ้ง 331 อาคารสมัมนา 2 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 20 คน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 100.0 
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5. มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและ
ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคดี์เด่น 

        มหาวิทยาลยัโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาไดจ้ดัใหมี้ระบบสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น  โดยมี
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหร้างวลัผลงานวิจยั ดงัน้ี 
        ขั้นตอนท่ี 1  ประชาสมัพนัธ์การใหร้างวลัผลงานวิจยัโดยเชิ ญชวนใหบุ้คลากร
ของมหาวิทยาลยัส่ งผลงานวิจยัเสนอพิจารณาขอรับรางวลัผลงานวิจยัผา่นทาง
บนัทึกเวียนข่าววิจยัรายเดือน และเวบ็เพจของสถาบนัฯ 

มสธ. / สวพ. 4.1-5(1) กระบวนการ/
ขั้นตอนการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
 

        ขั้นตอนท่ี 2  รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบติัของผลงานวิจยั 
 2.1 รวบรวมผลงานวิจยัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในช่วง พฤษภาคม 2547 – 

พฤษภาคม 2550  
 2.2 ตรวจสอบคุณสมบติัของผลงานวิจยัแต่ละเร่ืองตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ  

เร่ืองหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัผลงานวิจยั 
 2.3 สรุปรวบรวมรายช่ือผลงานวิจยัท่ีมีคุณสมบติัผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
       ขั้นตอนท่ี 3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
 3.1 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิจยั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั   
 3.2  จดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
 3.3  จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

5. มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและ
ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคดี์เด่น  (ต่อ) 

     ขั้นตอนท่ี 4  ประกาศใหร้างวลัผลงานวิจยั 
4.1 สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการใหร้างวลัผลงานวิจยั 
4.2 เสนอคณะกรรมการวิจยัพิจารณา 
4.3 ประกาศแจง้ผลการพิจารณาใหร้างวลัผลงานวิจยัผา่นทางบนัทึกเวียน ข่าว

วิจยัรายเดือน จุลสารวิจยั เวบ็เพจของสถาบนัฯ  รายการโทรทศัน ์ “คุยกบั
นกัวิจยั” และเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลยั   

4.4   จดัพิธีมอบโล่รางวลัและใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะนกัวิจยั 
 

         ส าหรับในปี 2550 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้การพิจารณาใหร้างวลัผลงานวิจยั 
ประจ าปี 2550 ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยมีผลงานวิจยัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ ในปีงบประมาณ
2551มีจ านวน 8 เร่ือง  และคณะกรรมการวิจยัในการประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2550   
ไดพิ้จารณาเห็นชอบใหมี้การมอบร างวลัผลงานดี และชมเชยแก่ผลงานวิจยั 3 เร่ือง 
ดงัน้ี 
รางวัลผลงานวิจัยดี  2  เร่ือง ไดแ้ก่ 
          1.  การศึกษาสถานภาพการจดัการเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย  โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สาคร  บุญดาว      
          2.  สถานภาพการจดัโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนในจงัหวดันนทบุรี : 
กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอ าเภอบางกรวย โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ศริศกัด์ิ  สุนทรไชย 
รางวัลผลงานวิจัยชมเชย  1 เร่ือง ไดแ้ก่  
          รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือพฒันาศกัยภาพของเครือข่าย
องคก์รชุมชน โดย  ดร.ภทรพร   ยทุธาภรณ์พินิจ 

มสธ. / สวพ. 4.1-5(2) ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกผลงานวิจยั 
มสธ. / สวพ. 4.1-5(3)  ประกาศ
มหาวิทยาลยัเร่ืองผลการพิจารณาการให้
รางวลัผลงานวิจยั       
มสธ. / สวพ. 4.1-5(4)  รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการวิจยั  
คร้ังท่ี 5/2550     
มสธ. / สวพ. 4.1-5(5)  สรุปผลการจดั
พิธีมอบรางวลัผลงานวิจยั 
ประจ าปี 2550 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

5. มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและ
ยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคดี์เด่น  (ต่อ) 

         สถาบนัวิจยัและพฒันาโดยฝ่ายพฒันาและเผยแพร่งานวิจยัไดจ้ดัใหมี้พิธีมอบ
รางวลัแก่ผลงานวิจยัทั้ง 3 เร่ือง รวมทั้งใหมี้การน าเสนอผลงานดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน 2551 ณ หอ้งสามศร อาคารอเนกนิทศัน ์เรียบร้อยแลว้ 

 

 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.2 มรีะบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์   (สกอ. 4.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท์ั้งในวงการวิชาการและ
การน าไปใชป้ระโยชน ์

สถาบนัวิจยัและพฒันาไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีผา่นการพิจารณารับรองรายงานการ
วิจยัจากคณะกรรมการวิจยั ผา่นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยั
ด าเนินการอยู ่ประกอบดว้ย การเผยแพร่ในลกัษณะจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม การ
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ในจุลสารวิจยั  การน าเสนอในการประชุม
ทางวิชาการ การสนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมน าเสนอผลงานวิจยักบัหน่วยงาน
ภายนอก การเผยแพร่ในวารสารท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer review) ของ
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ  การเผยแพร่ทางวิทยโุทรทศัน ์และ
วิทยกุระจายเสียง การเผยแพร่ทางหนงัสือพิมพ ์ และการจดัท าฐานขอ้มลูงานวิจยั
ของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัมีการใหทุ้นสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัใน
วารสารระดบัชาติและนานาชาติ โดยมีระบบการด าเนินงานตามเอกสารอา้งอิง 
 

สวพ. 4.2-1(1)  ระบบและกลไก
สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
สวพ. 4.2-1(2)  ประกาศมหาวิทยาลยั 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเก่ียวกบัการ
วิจยั (ฉบบัท่ี 2) 
สวพ. 4.2-1(3)  ประกาศมหาวิทยาลยั
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินสนบัสนุน
การตีพิมพบ์ทความวิจยั พ.ศ.2552 
สวพ. 4.2-1(4)  รายช่ืองานวิจยัท่ีเผยแพร่
ในปี 2551 
สวพ. 4.2-1(5)  รายช่ือและท่ีอยูเ่ครือข่าย
ในการจดัส่งจุลสารวิจยั 
สวพ. 4.2-1(6)  ฐานขอ้มลูงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยั ฐานขอ้มลูบทคดัยอ่
งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล
ภาษาองักฤษ และฐานขอ้มลูนกัวิจยัของ
มหาวิทยาลยั   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีระบบรวบรวม  คดัสรรวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
และงานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือได้
และรวดเร็วทนัต่อการใช้
ประโยชน ์ 

ด าเนินการคดัสรร วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จากการวิจยัท่ีมีผลกระทบ และ /
หรือเป็นประโยชนต่์อสงัคม ทั้งในดา้นการศึกษา การเมืองการปกครอง สุขภาพ
อนามยั  ตลอดจนวิถีการด ารงชีวิต ไปท าการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ือโทรทศัน ์ (ช่อง 11 และ UBC TV8) ส่ือวิทยกุระจายเสียง และ
หนงัสือพิมพ ์(มติชน และคม ชดั ลึก)  ซ่ึงแต่ละส่ือท่ีน าเสนอ มีระบบการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 
1. ส่ือวิทยโุทรทศัน ์และวิทยกุระจายเสียง   
     1.1 วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัจากงานวิจยั 
     1.2 จดัท าประเดน็ค าถาม และเชิญนกัวิจยัหวัหนา้โครงการมาเป็นผูใ้หค้  าตอบ 
และบอกเล่าขอ้คน้พบส าคญัจากการวิจยั ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
2. ส่ือหนงัสือพิมพ ์
    2.1 วิเคราะห์ และสงัเคราะห์สาระส าคญัจากผลงานวิจยั 
    2.2  จดัท าสรุปและน าเสนอในลกัษณะขอ้คน้พบท่ีโดดเด่น 
 

สวพ. 4.2-2(1)  หนงัสือเรียนเชิญ
นกัวิจยัเผยแพร่ผลงานวิจยัผา่นส่ือวิทยุ
โทรทศันใ์นรายการ “เวลา มสธ.” 
สวพ. 4.2-2(2)  รายช่ือและท่ีอยูข่องผู ้
ส่งค าตอบเพ่ือชิงรางวลั CD ชุด
ฝึกอบรมภาษาองักฤษฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีระบบรวบรวม  คดัสรรวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
และงานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือไดแ้ละ
รวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน์    
(ต่อ) 

          ส าหรับปีงบประมาณ 2551  สถาบนัวิจยัและพฒันาไดด้ าเนิน การเผยแพร่
ความรู้จากผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัใหท้นัต่อการใชป้ระโยชนผ์า่นทางส่ือ
รายการวิทยโุทรทศันข์องมหาวิทยาลยัช่วง “คุยกบันกัวิจยั”   จ านวน 9 คร้ัง  และ
ทางหนงัสือพิมพร์ายวนั ไดแ้ก่ มติชน  / คม ชดั ลึก  1 คร้ัง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผลงานวิจยัเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมการใชย้ายอ้มผมของประชาชนในอ าเภอ
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ” ของ รศ .ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี  และผลงานวิจยัเร่ือง  “การ
พฒันาชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว : กรณีศึกษาจงัหวดันนทบุรี” ของ 
รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี  ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับดีมาก หลงัจากท่ีไดมี้การออกอากาศ ได้
มีผูช้มรายการโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามท่ีสถาบนัวิจยัฯ เป็นจ านวนหลายราย และไ ด้
มีการใหผู้ช้มรายการร่วมสนุกโดยส่งค าตอบเพ่ือชิงรางวลั CD ชุดฝึกอบรม
ภาษาองักฤษฯ ดว้ย ดงัหลกัฐานเป็นรายช่ือของผูร่้วมรายการ จ านวน 124  คน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

มีการด าเนินการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอก ดงัน้ี   
          1. ในกรณีท่ีจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม หากผลงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั
โดยเฉพาะกจ็ะด าเนินการเผยแพร่ไปยงัหน่วยงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งภายใน 
มหาวิทยาลยัเท่านั้น แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีเกิดประโยชนแ์ก่หน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก จะด าเนินการจดัส่งตวัเล่มรายงานท่ีจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบั
ยอ่แลว้แต่กรณี   
 อยา่งไรกต็ามสถาบนัวิจยัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูวิ้จยั
ไดรั้บทุนจากงบประมาณแผน่ดินและจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
ใหแ้ก่เครือข่ายวิจยัภายนอกเป็นประจ าไดแ้ก่ ศูนยข์อ้สนเทศการวิจยั (วช) 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หอสมุดแห่งชาติ  และหอ้งสมุดรัฐสภา 
         2. สนบัสนุนใหน้กัวิจยัของมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าบทความวิจยั /วิชาการเพ่ือ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมี peer review  หรือน าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีหน่วยงานภายนอกหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ จดัข้ึน (ดงัรายช่ือการประชุม/สมัมนาทางวิชาการ
ระดบัชาติ/นานาชาติ และรายช่ือวารสารทางวิชาการ/วิจยั)   
 

สวพ. 4.2-3(1) รายช่ือผลงานวิจยัท่ี
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม 
สวพ. 4.2-3(2) รายช่ือการประชุม/
สมัมนาทางวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 
และรายช่ือวารสารทางวิชาการ/วิจยั 
สวพ. 4.2-3(3)  ข่าววิจยัรายเดือน 
สวพ. 4.2-3 (4)  สรุปผลการจดัประชุม
ทางวิชาการ 
สวพ. 4.2-3(5)  สรุปผลการจดั
นิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจยั
แห่งชาติ ประจ าปี 2551 

 
 
 
 

../KPI/KPI_4.2/4.2-3(1).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(1).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(2).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(2).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(2).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(3).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(4).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(4).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(5).pdf
../KPI/KPI_4.2/4.2-3(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  (ต่อ) 

สาขาและส านกัทุกคร้ังท่ีไดรั้บแจง้จากหน่วยงานภายนอก  และประชาสมัพนัธ์ใน
ข่าววจิยัรายเดอืน เช่น รศ .ฐปนรรต  พรหมอินทร์ ไดจ้ดัท าบทความวิจยัเพ่ือลง
ตีพิมพใ์นวารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย และไดรั้บการตอบรับเรียบร้อยแลว้ 
นอกจากน้ียงัพบวา่นกัวิจยับางคนไดด้ าเนินการจดัส่งผลงานดว้ยตนเอง หรือไดมี้
โอกาสน าผลงานวิจยัไปน าเสนอในการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ  
            3. น าเฉพาะบทคดัยอ่วิจยัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัฯ ภายหลงัจาก
ท่ีคณะกรรมการวิจยัมีมติรับรองรายงานการวิจยัเรียบร้อยแลว้  
           4.  เผยแพร่บทคดัยอ่วิจยัผา่นทางจุลสารวิจยัของสถาบนัวิจยัฯ ท่ีจดัพิมพเ์ป็น
ประจ า ปีละ 3 ฉบบั และจดัส่งไปยงัเครือข่ายวิจยัภายน อก และสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน 
           5. จดัการประชุมทางวิชาการและน าเสนอ ผลงานวิจยั ประจ าปี 2551  เร่ือง 
“การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวิจยั ” ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2551  ณ 
หอ้งประชุม 5209 อาคารสมัมนา 1 มสธ . โดยมีผูเ้ขา้ร่วม ประชุมจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  องคก์รประชาชน จ านวน 90 คน รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารสรุปผลการจดัประชุมทางวิชาการฯ ท่ีแนบ    
         6. สนบัสนุนใหน้กัวิจยัของมหาวิทยาลยัไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัภาคนิทรรศการ
ในงาน “การน าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ ประจ าปี 2551” ซ่ึงจดัโดย วช .เม่ือวนัท่ี 
12-16 กนัยายน 2551 ณ ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ราชประสงค ์กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปผลการจดันิทรรศการการ
น าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีระบบและกลไกการสนบัสนุน

ความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบั
องคก์ารภายนอกสถาบนัเพ่ือการน า
ผลงานไปใชป้ระโยชน ์

สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งแหล่ง
ทุนจากภายนอก นกัวิจยั และมหาวิทยาลยั เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่โครงการวิจยั
ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมี ระบบและกลไกการสนบัสนุน
ความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพ่ือการน าผลงานไปใช้
ประโยชน ์ดงัน้ี 

1. ประสานงานกบัแหล่งทุนเร่ืองการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ โดยมี
หนงัสือสอบถามไปยงัหน่วยงานท่ีใหทุ้นเก่ียวกบัการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน ์  

2. ผลกัดนัการน าไปใชป้ระโยชนผ์า่นศูนยวิ์จยัเฉพาะทาง  เช่น งานวิจยั เพ่ือ
สร้างเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้ ICT ในชนบท 

3. สนบัสนุนใหมี้การน าเสนอผลงานวิจยัในต่างประเทศ  เช่น รศ.ดร. นิตยา 
ภสัสรสิริ น าเสนอผลงานวิจยัเร่ือง  Organizational health of elementary 
schools in Nonthaburi Province of Thailand   ในการประชุม  ICET เร่ือง 
Learning , Leading and Linking ; The Impact of Policy and Research 
upon practice  เม่ือวนัท่ี  14 - 17 กรกฎาคม 2551 

4. สนบัสนุนใหมี้การน าเสนอผลงานวิจยัในต่างประเทศ  เช่น รศ.ดร. นิตยา 
ภสัสรสิริ น าเสนอผลงานวิจยัเร่ือง  Organizational health of elementary 
schools in Nonthaburi Province of Thailand   ในการประชุม  ICET เร่ือง 
Learning , Leading and Linking ; The Impact of Policy and Research 
upon practice  เม่ือวนัท่ี  14 - 17 กรกฎาคม 2551 

สวพ. 4.2-4(1) ขั้นตอนการประสานงาน
กบัแหล่งทุนภายนอก 
สวพ. 4.2-4(2)  งานวิจยัเพ่ือสร้าง
เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้ ICT ในชนบท 
สวพ. 4.2-4(3)  หนงัสือสอบถาม
เก่ียวกบัการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน ์
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร

การซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของ
งานวิจยั  หรือส่ิงประดิษฐ์  หรือ
นวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของ
ผลงาน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต
และการพฒันาสงัคม จึงไม่ไดมุ่้งเนน้การจ ดสิทธิบตัร แต่มีกลไกสนบัสนุนให้
นกัวิจยัจดลิขสิทธ์ิผลงานวิจยั มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเฉพาะผลงานวิจยัท่ีเป็นส่ือการศึกษาทางไกล  เช่น 
ปีงบประมาณ 2551 มีผลงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลท่ีจดสิขสิทธ์ิ จ านวน 2 เร่ือง 

สวพ. 4.2-5(1)  ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 
2506/2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา   
สวพ. 4.2-5(2) โครงการวิจยัท่ีจด
ลิขสิทธ์ิ จ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ 
- การพฒันาแบบวดัระดบัความพร้อมใน
การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษในระบบการศึกษาทางไกล 
- ความรู้และพฤติกรรมการใชย้ายอ้มผม
ของประชาชนในอ าเภอปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.3  เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํ และบุคลากรวจิยั  (สกอ. 4.3, สมศ. 2.2, 2.3 และ  
ก.พ.ร. 4.2.2) 

 
วธีิคํานวณ 
 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท 

ปีการศึกษา 2551 มีงบประมาณสนบัสนุนเพ่ือการท าวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
จากภายในมหาวิทยาลยัเป็นเงิน 12,581,505.81 บาท และ 
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นเงิน 93,539,350.02  บาท  
รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 106,120,855.83 บาท  
 
คิดเป็นจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัเท่ากบั 286,813.12 บาท ต่ออาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง 
จ านวน 370 คน (ไม่นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ) 

 
  



 

143 
 

ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน รวมเงนิสนับสนุน 
ภายในและภายนอกถาบัน                            

(บาท) 
จาํนวน
ผู้รับทุน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน
ผู้รับทุน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวนอาจารยป์ระจ า 
 370 คน * 

68 12,581505.81 72 93,539,350.02 106,120,855.83 

 
    

เฉลีย่ต่ออาจารย์ประจาํ  
286,813.12 บาท : คน 

* นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระหวา่ง 

1 - 16,999 บาท 
ระหวา่ง 

17,000 - 24,999 บาท 
มากกวา่หรือเท่ากบั  

25,000 บาท 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  24,999 บาท 
 3 

ผลการด าเนินงาน  286,813.12 บาท 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 4.3(1) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า และบุคลากรวิจยั   

../KPI/KPI_4.3/KPI_4.3.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4  ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดบัชาตแิละในระดบันานาชาติ
ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํ  (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค ์และการน าไปใชป้ระโยชน ์
จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ระหวา่งร้อยละ 

20 - 29 
102 

X100 = ร้อยละ  27.57 
370 

 
ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

จาํนวนการเผยแพร่ / 
นําไปใช้ประโยชน์ 

ระดบัชาติ 
(เร่ือง) 

ระดบั
นานาชาต ิ

(เร่ือง) 

รวม 
(เร่ือง) 

รวม
ทั้งส้ิน 
(เร่ือง) 

จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ
และนักวจิยั** 

(คน) 

ร้อยละต่อ
อาจารย์ประจาํ

และนักวจิยั 

ตีพิมพเ์ผยแพร่ 28 25 53 
102 370 27.57 

น าไปใชป้ระโยชน ์ 49 49 

** นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ระหวา่งร้อยละ 

1 - 19 
ระหวา่งร้อยละ 

20 - 29 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 30 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 29 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 27.57 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 4.4(1) ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 
  

../KPI/KPI_4.4/KPI_4.4.xls
../KPI/KPI_4.4/KPI_4.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํและบุคลากรวจิยัที่ได้รับทุนทําวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่ออาจารย์ประจาํและบุคลากร วจิยั  (สมศ 
2.4, 2.5 และ ก.พ.ร. 4.2.3) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายในและภายนอกสถาบนัปีการศึกษานั้น 

(ไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยป์ระจ าหรือบุคลากรวิจยัจะไดทุ้นวิจยัหลายคร้ังในปีนั้นๆ) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัในปีนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 30 – 44 
121 

X100 = ร้อยละ  32.70 
370 

ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
                  หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 2551 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและบุคลากรวจิยั 
ที่ได้รับทุนทําวจิยั รวมทั้งส้ิน 

จาํนวน 
อาจารย์

ประจาํ** 

ร้อยละต่อ
อาจารย์
ประจาํ ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั 

68 72 121 370 32.97 
* นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -29 ร้อยละ 30 - 44 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 45 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 44 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 32.70 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 4.4.1(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่ออาจารย์
ประจ าและบุคลากรวิจยั 

../KPI/KPI_4.4.1/KPI_4.4.1.xls
../KPI/KPI_4.4.1/KPI_4.4.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.2 ร้อยละของอาจาร์ประจาํที่เข้าร่วมประชุมวชิาการ หรือนําเสนอผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ 5.9) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

(ไม่นบัซ ้าถึงแมว้า่อาจารยผ์ูน้ั้นจะเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ัง) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 35 – 49 
164 

X100 = ร้อยละ  46.20 
355 

ข้อมูลประกอบผลการดาํเนินงาน 
                  หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 2551 

จาํนวนที่เข้าร่วมประชุม /  
นําเสนอผลงานวชิาการ ระดบัชาต ิ ระดบั

นานาชาต ิ รวม จาํนวน 
อาจารย์ประจาํ** 

ร้อยละต่ออาจารย์
ประจาํ 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและ 
น าเสนอผลงานวิชาการ * 

136 28 164 355 46.20 

    * ไม่นับซ า้ถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้ น้ันจะเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ัง 
    ** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 

X 100 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 -34 ร้อยละ 35 -49 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 49 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 46.20 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 4.4.2(1) ร้อยละของอาจาร์ประจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

../KPI/KPI_4.4.2/KPI_4.4.2.xls
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องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
ตวับ่งช้ีที่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ์

และแผนด าเนินงานของการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

ในปีงบประมาณ พ .ศ.2551 มหาวิทยาลยัใชแ้ผนปฏิบติัราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ.
2548-2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2550-2551) ซ่ึงครอบคลุมถึงแผนกลยทุธ์ มสธ. พ.ศ. 
2547-2551 เป็นยทุธศาสตร์และกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ประจ าปี  ซ่ึงภารกิจดา้น การบริการวิชาการแก่สงัคม  ปรากฏอยูใ่นประเดน็
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเ รียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
เป้าประสงค ์ในขอ้ท่ี 2 ประชาชนไดรั้บบริการวิชาการ / วิชาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือ
พฒันาตนเอง หน่วยงาน ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และ ขอ้ท่ี 3 เสริมสร้างความแขง็แกร่ง
ทางวิชาการ และบริการวิชาการ / วิชาชีพดว้ยระบบการจดัการศึกษาทางไกล  

ในส่วนของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2551 ไดน้ ามาก าหนดเป็น
นโยบาย และมาตรการประจ าปี ซ่ึงจ าแนกเป็น 6 ดา้น ตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการอุดมศึกษา (2) ดา้นบริการวิชาการแก่สงัคม (3) ดา้นวิจยั
สร้างองคค์วามรู้ (4) ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (5) ดา้นพฒันาระบบราชการ (6) 
ดา้นบริการรูปแบบพิเศษ  

มสธ.  / กผ. 5.1-1(1)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. 1.1-1(1) แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ฉบบั
รายละเอียดแผนงาน และโครงการ  
(1 ตุลาคม 2550–30 กนัยายน 2551) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีคณะกรรมการ คณะท างาน หรือ

หน่วยงานด าเนินการใหบ้ริการ
วิชาการแก่สงัคมตามแผนท่ีก าหนด 

มสธ. มีคณะท างานเพ่ือพิจารณาโครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 ท าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ ์ และจดัล าดบัความส าคญัของโครงการต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาจดัสรร
งบประมาณ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

มสธ.  / กผ. 5.1-2(1)  ค าสัง่ มสธ. ท่ี 
2010/ 2550 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ลงวนัท่ี 
27 กรกฎาคม 2550 

3.  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือ
ระเบียบในการใหบ้ริการวิชาการแก่
สงัคม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะท างานฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประกอบดว้ย 

ก. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 

ข. การจดัท าค าขอและจดัสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ค. การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ง. การติดตามผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
จ. การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ฉ. ปฏิทินการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ช. แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ. เอกสารขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ   

มสธ.  / กผ. 5.1-3(1) หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัในการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 
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4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตาม

แผนท่ีก าหนด 
คณะท างานฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัโครงการ และจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน งบเงิน

อุดหนุน ลงสู่โครงการ /ชุดโครงการ มีทั้งโครงการไม่อิงรูปแบบวิจยัโดยใหบ้ริการ
วิชาการแก่สงัคม ชุมชนและประชาชนในลกัษณะการจดัฝึก อบรม ประชุม /สมัมนา
ทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผา่นระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ เป็น
ตน้ และ โครงการอิงรูปแบบวิจยัแลว้น า ผลท่ีไดข้ยายลงสู่การบริการสงัคม ชุมชน
และประชาชน โดยก าหนดประเดน็ของการใหบ้ริการออกเป็น  7 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 1) 
กลุ่ม ICT พฒันาการศึกษาทางไกล  2) กลุ่ม ICT พฒันาสงัคมและชุมชน   3) กลุ่ม
การศึกษา  4) กลุ่มเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง   5) กลุ่มสุขภาพ   6) กลุ่มการเกษตร 
และ  7) กลุ่มศิลปวฒันธรรม คุณธรรม  จริยธรรม   

งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ไดติ้ดตามและ ประเมินผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 โดยมีการติดตาม
สรุปผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เสนอต่อท่ีประชุมคณะท างานฯ 3 คร้ัง ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 รายงานการติดตามผลการการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน 

คร้ังท่ี 2 รายงานการติดตามผลการการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 9 เดือน 

คร้ังท่ี 3 รายงาน ผลการ การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม (งบ
แผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

มสธ.  / กผ. 5.1-4(1)  แบบรายงานผล
การการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคม งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 (แบบ ผด.บส.3) 
มสธ.  / กผ. 5.1-4(2)  รายงานการ
ติดตามผลการการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน 
มสธ.  / กผ. 5.1-4(3)  รายงานการ
ติดตามผลการการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 9 เดือน 
มสธ.  / กผ. 5.1-4(4)  รายงานผลการการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 
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5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวิชาการแก่สงัคม 
คณะท างานฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ ประเมินผลการด าเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 รอบ 6 เดือน มา
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงัคม ดงัเช่น 

1. ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงาน  และการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีไม่อิงรูปแบบ
งานวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2551  
      2. ปรับปรุง แบบ ผด .บส. 3 : แบบรายงานผลการด าเนิน งาน โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   
       3. จดัท าแบบ  แบบ ผด .บส. 4 : แบบขอเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามแผนงาน และ
งวดเงินส าหรับการด าเนินงาน ) เสนอประธานคณะท างานฯ พิจารณาอนุมติัฯ ก่อน
ขอยืมเงินหรือเบิกจ่ายจากกองคลงั 

ส่วนผลการ ประเมิน การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน ไดน้ าไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงัคม  
ในปีถดัไป ดงัน้ี  

1. การก าหนดแนวทางใหมี้ความเช่ือมโยงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และบูรณา
การระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคม กบัภารกิจดา้นอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 

 

มสธ.  / กผ. 5.1-5(1)  รายงาน การ
ติดตามผลการการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน 
มสธ.  / กผ. 5.1-5(2)  รายงานการ
ประชุมคณะท างานฯ คร้ังท่ี 2/ 2551 
วนัท่ี 30  พฤษภาคม  2551   
มสธ.  / กผ. 5.1-5(3)  หลกัเกณฑก์าร
รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงาน  
และการเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน 
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีไม่อิง
รูปแบบงานวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 
2551 (ฉบบัปรับปรุง) 
มสธ.  / กผ. 5.1-5(4)  แบบรายงานผล
การการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคม งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 (แบบ ผด.บส.3 
ฉบบัปรับปรุง) 

 
 
 

../KPI/KPI_5.1/5.1-5(1).doc
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(1).doc
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(1).doc
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(1).doc
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(2).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(2).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(2).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(3).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(4).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(4).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(4).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(4).pdf
../KPI/KPI_5.1/5.1-5(4).pdf


 

154 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริการวิชาการแก่สงัคม  (ต่อ) 
2. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการแก่สงัคมเพ่ือให้

ผลลพัธ์ท่ีไดเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคมอยา่งสูงสุด ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 

3. การก าหนดและกระจายภารกิจในดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคมให้
หน่วยงานทั้งส่วนวิชาการและหน่วยงานสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัไดมี้ส่วนร่วมใน
การพฒันาสงัคม 

4. การส่งเสริมสนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษา ชมรมบณัฑิตไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สงัคม เพ่ือเป็นฐานของการสร้างและขยายเครือข่าย
การใหบ้ริการกระจายลงสู่ชุมชนใหม้ากยิ่งข้ึน 

5. การจดัท าเวบ็ไซตก์ลางในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ดา้นการบริการ
วิชาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ   ในการน าเสนอ
ผลงานต่อสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองยิ่งข้ึน 

มสธ.  / กผ. 5.1-5(5)  แบบขอเบิกจ่าย
งบประมาณ (แบบ ผด.บส.4) 
มสธ.  / กผ. 5.1-5(6)  อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / กผ. 5.1-4(4) 
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6.  มีการจดัท าแผนการเช่ือมโยงและ

บูรณาการการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอน หรือ
การวิจยั หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

คณะท างานฯ ไดก้ าหนดใหแ้ผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มีการ เช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  ดงั เห็นไดจ้าก การท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดก้ าหนด
ประเดน็ของการใหบ้ริการออกเป็น  7 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม ICT พฒันาการศึกษา
ทางไกล  2) กลุ่ม ICT พฒันาสงัคมและชุมชน   3) กลุ่มการศึกษา  4) กลุ่มเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง   5) กลุ่มสุขภาพ   6) กลุ่มการเกษตร และ   7) กลุ่มศิลปวฒันธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรม   ซ่ึงใน 6 กลุ่มแรกไดใ้หอ้าจารยป์ระจ าสาขาวิชาไดน้ าองค์
ความรู้ในศาสตร์ของตนเองไปประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรียน
การสอน ไดแ้ก่  การจดัใหมี้กลุ่มโครงการ ICT พฒันาการศึกษาทางไกล และ กลุ่ม
โครงการพฒันาการศึกษา      

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคม เขา้กบัการวิจยั 
โดยเห็นชอบใหมี้การบริการทางวิชาการแก่สงัคมในลกัษณะโครงการท่ีอิงรูปแบบ
การวิจยั  

-  การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ในกลุ่มท่ี 7 ไดแ้ก่การจดัใหมี้กลุ่มโครงการท านุบ ารุง ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมคุณธรรม  จริยธรรม 

มสธ.  / กผ. 5.1-6(1) เอกสารวาระท่ี 3.1 
– 3.2  ในการประชุมคณะท างานฯ คร้ังท่ี 
4/2550 วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550   
มสธ.  / กผ. 5.1-6(2) อา้งถึง มสธ. / กผ.
5.1-4(4)  (รายช่ือโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมในแต่ละกลุ่ม) 
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../KPI/KPI_5.1/5.1-4(4)
../KPI/KPI_5.1/5.1-4(4)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7.  มีการประเมินสมัฤทธิผลและ น าผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคม
กบัภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั 

คณะท างานฯ ไดน้ าผลจากการติดตาม และ ประเมินสมัฤทธิผล การด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 ซ่ึงพิจารณาตาม
กลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการจ าแนกเป็น 7 กลุ่ม มาเป็นขอ้มลูในการวางแผนปรับปรุง 
พฒันาการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการแก่สงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2552 
โดยใหมี้ความเช่ือมโยงและบูรณาการการบ ริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการ
เรียนการสอน หรือการวิจยั หรือ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ท่ีมีความชดัเจน
ยิ่งข้ึน โดยก าหนดเป็นแผนงานของการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม จ าแนกเป็น 10 
แผนงาน ไดแ้ก่ 

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของ 12 สาขาวิชา 
3. แผนงานการส่งเสริมงานวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม      
    (โครงการใหม่)  
4. แผนงานการน าขอ้คน้พบจากการวิจยัไปสู่การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 

(โครงการเดิม) 
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (คบช.) 
6. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 
7. แผนงานพฒันาทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน  
8. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของศูนยวิ์ทยพฒันา 

มสธ.  / กผ. 5.1-7(1) อา้งถึงเอกสาร 
มสธ. / กผ. 5.1-4(4) 
มสธ.  / กผ. 5.1-7(2)  สรุปผลการ
ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม  ประจ าปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 (งบ
แผน่ดิน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 

 
 
 

../KPI/KPI_5.1/5.1-4(4)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7.  มีการประเมินสมัฤทธิผลและ น าผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคม
กบัภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั  
(ต่อ) 

9. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมในวนัสถาปนาของมหาวิทยาลยั 
     10. แผนงานส่งเสริมชมรมนกัศึกษา มสธ. เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม 

     โดยคณะท างานฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคม  ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2552 (งบแผน่ดิน) เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 

 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มส่ีวนร่วมในการให้บริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวชิาการ 
กรรมการวชิาชีพในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตต่ิออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 5.2, สมศ. 3.2 และ ก.พ.ร. 4.3.3) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั   
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติในปีการศึกษานั้น  

(ไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยท่์านนั้นจะมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการฯ หลายคร้ัง) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 35 

162 
X100 = ร้อยละ 42.74 

379 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 24 ร้อยละ 25 - 34 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 35 
 
  

X 100 
 



 

159 
 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 34 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 42.74 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.2(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นท่ีปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า   

  

../KPI/KPI_5.2/KPI_5.2.xls
../KPI/KPI_5.2/KPI_5.2.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3   ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละ
นานาชาตต่ิออาจารย์ประจาํ  (สกอ. 5.3, สมศ. 3.1 และ ก.พ.ร. 4.3.1) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ  
พฒันาและสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น  

จ านวนอาจารยป์ระจ า (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 

113 
X100 = ร้อยละ  32.75 

345 
     ** นับจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1- 24 ร้อยละ 25 - 39 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40 
 
  

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 39 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 32.75 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.3(1) ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

  

../KPI/KPI_5.3/KPI_5.3.xls
../KPI/KPI_5.3/KPI_5.3.xls


 

162 
 

ตวับ่งช้ีที่ 5.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ  (สกอ. 5.4, ก.พ.ร. 6) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 - 84 75.80 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 75 - 84 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 85 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 84 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75.80 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.4(1) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อบณัฑิตของผูใ้ชบ้ณัฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีต่อสงัคม 

../KPI/KPI_5.4/KPI_5.4.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5 จาํนวนแหล่งให้บริการวชิาการและวชิาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ   (สกอ. 5.5, สมศ. 3.5, ก.พ.ร. 4.3.4) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

มหาวิทยาลยัมีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงใหบ้ริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อชุมชนในดา้นวิชาการและการพฒันาความรู้  ซ่ึงไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ ท่ีไดผ้า่นการประเมินผลจากส านกังาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 2551 จ านวน 9 แหล่งไดแ้ก่   

1) ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ   
2) ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง   
3) ส านกัคอมพิวเตอร์   
4) ส านกัทะเบียนและวดัผล   
5) ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา 
6) ศูนยข์อ้มลูท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลงัในนามมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (สถาบนัวิจยัและพฒันา) ในฐานะท่ีปรึกษาสาขาเบด็เตลด็ ดา้นนโยบายระดบั

ระหวา่งประเทศและสาขาประชากรดา้นการวิจยัและประเมินผล  
7) โครงการศูนยสุ์โขทยัศึกษา 
8) ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
9) ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ 

  
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1- 2 แหล่ง 3 แหล่ง 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

4 แหล่ง 
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ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 แหล่ง 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 9 แหล่ง 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.5(1) สรุปผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

../KPI/KPI_5.5/KPI_5.5.doc
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.1  มกีารนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ และวชิาชีพมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั  (สมศ. 3.3) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีแผนในการน าความรู้และ

ประสบการณ์จากกา รบริการ
วิชาการ /วิชาชีพมาใชใ้น การเรียน
การสอนและการวิจยั 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มีแผนการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ / วิชาชีพมาใชใ้นการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

ศษ 5.5.1-1 (1) แผนการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ / 
วิชาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนและ
การวิจยั  

2. มีการน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมา
ใชใ้นการเรียน การสอนอยา่งนอ้ย 1 
โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มีการน าความรู้จากการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชใ้นการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่ 1) ชุดวิชา 20503 การวิทยาการการจดัการเรียนรู้ 

ศษ 5.5.1-2 (1) ประมวลสาระชุดวิชาการ
วิทยาการการจดัการเรียนรู้ 
ศษ 5.5.1-2 (2) แนวการการศึกษาชุดวิชา 
การวิทยาการการจดัการเรียนรู้ 

3.  มีการน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมา
ใชใ้นการวิจยั อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มีการน าความรู้จากการบริการวิชาการมาใชใ้นการวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพปัญหา
การจดัการเรี ยนการสอนเพ่ือพฒันาการคิ ดของนกัเรียนในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

ศษ 5.5.1-3 (1) ส าเนารายงานการวิจยั
เร่ือง การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาการคิดของ
นกัเรียนในสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

4.  มีการน าความรู้ และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมา
ใชใ้นการเรียนการสอนและการวิจยั 
อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มีการน าความรู้จากการบริการวิชาการ ทั้งในเร่ืองของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั วิธีการท่ีหลากหลาย  การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา  การคิดมาใชใ้น
การเขียนประมวลสาระชุดวิชา ชุดวิชา 20503 การวิทยาการการจดัการเรียนรู้  และ
ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาการคิด 

ศษ 5.5.1-4 (1) อา้งถึง ศษ 5.5.1-2 (1) 
ศษ 5.5.1-4 (2) อา้งถึง ศษ 5.5.1-2 (2) 
ศษ 5.5.1-4 (3) ส าเนารายงานการวิจยั         
เร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล 
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาการคิด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

5. มีการบูรณาการการจดัการเรียนการ
สอนกบัการวิจยัและการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพ   อยา่งนอ้ย 1 
โครงการ 

- - 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการครบ 

3 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการ 

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.2  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพือ่สังคมต่ออาจารย์ประจาํ  (สมศ. 3.4) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

ค่าใชจ่้ายและมลูค่าของมหาวิทยาลยัในการบริการวิชาการเพ่ือสงัคมในปีงบประมาณนั้น  
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 

16,054,585    = 45,224 
                        355 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1-6,499 บาทต่อคน 6,500-9,999 บาทต่อคน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  9,999 
 3 

ผลการด าเนินงาน 45,224 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.5.2(1) ค่าใชจ่้ายและมลูค่าของสถาบนัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสงัคมต่ออาจารยป์ระจ า 
 
  

../KPI/KPI_5.5.2/KPI_5.5.2.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.3  รายรับของสถาบันในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพของมหาวทิยาลยัต่ออาจารย์ประจาํ  (สมศ. 3.6) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
วธีิการคํานวณ 

รายรับของมหาวิทยาลยัในการบริการวิชาการเพ่ือสงัคมในปีงบประมาณนั้น (หกัค่าใชจ่้ายออกแลว้) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาทต่อคน 

51,643.49 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1-14,999 บาทต่อคน 15,000 – 19,999 บาทต่อคน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาทต่อคน 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  19,999 
 3 

ผลการด าเนินงาน 51,643.49 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 5.5.3(1) รายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ า   
 
 
  

../KPI/KPI_5.5.3/KPI_5.5.3.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 5.5.4  ระดบัความสําเร็จในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั   (สมศ. 3.7) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีแผนหรือโครงการในการ

ใหบ้ริการวิชาการอยา่งครบถว้น
ตามพนัธกิจของสถาบนั 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัท าโครงการในการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามพนัธ
กิจของสถาบนั โดยจดัท าเป็นแผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชา 
จ านวน 6 โครงการ 

ศษ 5.5.4-1(1)โครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคม ปีงบประมาณแผน่ดิน 2552 

2. มีการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม
ตามแผนหรือโครงการในการ
ใหบ้ริการวิชาการอยา่งครบถว้น
ตามพนัธกิจของสถาบนั 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มีการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามแผนงานท่ีไดจ้ดัท าไว ้
ทั้ง  6 โครงการ โดยมีโครงการ “การใหค้วามรู้การผลิตชุดการสอนแก่ครูผูช่้วย
สอน”  ไดด้ าเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ศษ 5.5.4-2(1) ส าเนาขอส่งรายงานฉบบั
สมบูรณ์โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม 

3.  มีการบูรณาการการเรียนการสอน
หรือการวิจยั หรือการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมในการ
ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัค ม อยา่ง
นอ้ย 1 โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ไดมี้การบูรณาการ การเรียนการสอน โดยน ามาจดัท าเป็นชุด
โครงการวิจยั เร่ือง “การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเพ่ือพฒันาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา”  เพ่ือน ามาใชใ้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 

ศษ 5.5.4-3(1) ส าเนารายงานการวิจยั 
เร่ือง  “การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล
เพ่ือพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” 

4.  มีผลงานวิจยั / ผลงานสร้างสรรค ์
หรือการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สงัคม อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ ไดมี้การพฒันาอ งคค์วามรู้ท่ีเกิดจากกา รบูรณาการ งาน
บริการวิชาการแก่สงัคมมาจดัท าเป็นโครงการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาชุด
ฝึกอบรมทางไกลพฒันาสมรรถนะครู จ านวน 7 โครงการ  

ศษ 5.5.4-4(1) ส าเนารายงานการวิจยั 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะครูดา้นการ
จดัการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาและองคก์รใน
ชุมชนในการพฒันาความ เขม้แขง็
ของชุมชน และพฒันาสงัค มแห่ง
การเรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

ตวัอยา่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บ การยอมรับใน
ระดบัชาติ จ านวน 1  แหล่ง  

ศษ 5.5.4-5(1) ส าเนาโครงการศูนย์
พฒันาและประยกุตว์ิชาการสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 

1-2 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการ 

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีที่ 6.1 มรีะบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน

ปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ 
มีนโยบาย และแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสืบ
สานเผยแพร่วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยใชง้บประมาณรายจ่ายจาก
กองทุนอุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก เงินแผน่ดิน และเงินรายได ้
 

มสธ.6.1-1(1) โครงสร้างแผน
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
  ข.แผนงบประมาณอนุรักษ ์สืบทอด
ประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงาม (หนา้ 10) 

2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีเป็นประโยชนส์อดคลอ้งกบั
แผนงาน  และมีการด าเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

มีโครงการ /กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ท่ีก าหนดผลผลิต ตวัช้ีวดั 
และค่าเป้าหมาย บรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และ มีการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ดงัน้ี  จดังานประเพณีสงกรานต ์  ประเพณีลอยกระทง น าชม
นิทรรศการถาวรในศาลาพุ่มขา้วบิณฑ ์จดัอบรมนาฏศิลป์ จดัประกวดแข่งขนัดนตรี
ไทย  จดัเสวนาทางวิชาการ จดัพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

มสธ.6.1-2(1)  รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ข. 1.1.1 : งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม (หนา้ 286-287) 
มสธ.6.1-2(2) รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ข. 1.1.1 : งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม : กองทุนอุทยาน
การศึกษารัชมงัคลาภิเษก (หนา้ 29 - 31) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ

ท่ีเป็นประโยชนส์อดคลอ้งกบั
แผนงาน  และมีการด าเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  (ต่อ) 

 มสธ.6.1-2(3) รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ข. 1.1.2 : งานสุโขทยัศึกษา 
กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
(หนา้ 8 – 9) 

3. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ 

มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เขา้กบัภารกิจดา้นการเรียน 
การสอน  เช่น การจดัใหมี้พิธีไหวค้รูในวนัปฐมนิเทศนน์กัศึกษาใหม่ของทุกปี 
รวมทั้ง มีการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัภารกิจดา้นการบริการวิชาการแก่
สงัคม โดยการจดัอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรายการธรรมะทาง
วิทยกุระจายเสียง เป็นการถวายความรู้ให้ แก่พระภิกษุ ในภาคเหนือเก่ียวกบัการจดั
และผลิตรายการวิทยกุระจาย เสียง และสร้างเครือข่ายรายการธรรมะของพระสงฆ ์ 
จ านวน 60 รูป ในจ านวนน้ีมีพระสงฆท่ี์เป็นนกัศึกษา มสธ .   จ านวน 4 รูป คือ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1 รูป สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1 รูป 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 รูป และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 รูป 

มสธ.6.1-3(1) ตารางกิจกรรม
ปฐมนิเทศนน์กัศึกษาใหม่ 
มสธ. / สศต. 6.1-3(2)  เอกสารการจดั
อบรมโครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายรายการธรรมะทาง
วิทยกุระจายเสียง 

4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้น
ศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและ  
นานาชาติ อาทิ การจดัท าฐานขอ้มลู  
ดา้นศิลปวฒันธรรม  การสร้าง
บรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม  
การจดักิจกรรม  ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ  การจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนอยา่งพอเพียงและ
ต่อเน่ือง 

มีการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การจดัพิธีถวาย
ผา้พระกฐินพระราชทาน งานลอยกระทง การแสดงศิลปวฒันธรรม งานประเพณี
สงกรานต ์พิธีทอดผา้ป่าการศึกษา งานท าบุญตกับาตรตามวนัส าคญัทางพุทธ
ศาสนา โครงการสมัมนาดา้นศิลปวฒันธรรม การฝึกอบรมนาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน  
การจดัอบรมปฏิบติัธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมน าความเป็นเลิศสู่
องคก์ร  จดัอบรมค่ายวฒันธรรมและดนตรีไทย  จดัศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม  
เป็นตน้ โดยไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ในการด าเนินงานอยา่งพอเพียง จากกองทุน
อุทยานการศึกษาฯ จ านวน  1,345,000 บาท   เงินแผน่ดิน  จ านวน 130,000 บาท 
และเงินรายไดจ้ านวน 240,500 บาท 

มสธ.6.1-4(1) อา้งถึงเอกสารหมายเลข 
มสธ. 6.1-2(1) – 6.1-2(3) 
มสธ. / สศต. 6.1-4(1)  เอกสารการจดั 
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน

ดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

-  

6. มีการเผยแพร่และบริการดา้น
ศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและ
นานาชาติ  อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน  จดัท าวารสาร
ศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ  มี
ความร่วมมือในการใหก้ารบริการ
วิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบั
สงัคมในระดบัต่าง ๆ 

มีการเผยแพร่กิจกรรมศิลปวฒันธรรมผา่นทาง website ของมหาวิทยาลยั มสธ.6.1-6(1) 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oce/home/ 
 

  
  
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oce/home/
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 6.1.1  ร้อยละของชมรมที่มกีารดาํเนินการต่อเน่ืองต่อจาํวนชมรมทั้งหมด   (สมศ. 4.1) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนชมรมนกัศึกษาท่ีด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา  
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

จ านวนชมรมนกัศึกษาทั้งหมด 
 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่ร้อยละ 75 82.89 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 - 75 มากกวา่ร้อยละ 75 

 
  

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 82.89 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 6.1.1(1) ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ าวนชมรมทั้งหมด   
 
  

../KPI/KPI_6.1.1/KPI_6.1.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 6.1.2  จาํนวนกจิกรรมในการอนุรักษ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ. 4.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 
มากกวา่ 

12 โครงการ / กิจกรรม 
127 

เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
นอ้ยกวา่  

9 โครงการ / กิจกรรม 
9 – 12 

โครงการ / กิจกรรม 
มากกวา่ 

12 โครงการ / กิจกรรม 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  12 
 3 

ผลการด าเนินงาน 127 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 6.1.2(1) จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม  
 
  

../KPI/KPI_6.1.2/KPI_6.1.2.xls
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบันให้แข่งขันได้ในระดบัสากล   (สกอ. 7.1, สมศ. 5.1 และก.พ.ร. 1.3) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. สภาสถาบนัมีบทบาทส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และ
นโยบายของสถาบนั 

            สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มส่ีวนร่วม ในการก าหนดแ ละให้
ความเห็นทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาและใหข้อ้สงัเกต
ท่ีมีนยัส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1) ท่ีประชุมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551) 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

3) ใหค้ าเสนอแนะเร่ืองระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัดว้ย   
e-Learning  

4) ก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นทิศทางการบริหาร
มหาวิทยาลยัในระยะ 4 ปี ต่อไป 

5) ก าลงัด าเนินการจดัท าแผนพฒันา มสธ.  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2552-2556) 
6) ใหค้ าเสนอแนะเร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ .ศ.2551- 2554 

มสธ. 
 

มสธ. 7.1-1(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
2/2547 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2547 
วาระท่ี 3.2 
มสธ. 7.1-1(2) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 
1859/2550 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2550 
มสธ. 7.1-1(3) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2550 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 วาระท่ี 
4.4 
มสธ. 7.1-1(4) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
11/2550 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 
วาระท่ี 4.1 

../KPI/KPI_7.1/7.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(2).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(2).pdf
../KPI/KPI_7.1/7.1-1(2).pdf
../KPI/KPI_7.1/9_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/11_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/11_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/11_50.pdf
../KPI/KPI_7.1/11_50.pdf


 

181 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. สภาสถาบนัมีบทบาทส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และ
นโยบายของสถาบนั  (ต่อ) 

7)  ติดตามความคืบหนา้ในการจดัท าแผนพฒันา มสธ .  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.
2552-2556) 

8) ใหข้อ้สงัเกตท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัหลกัสูตรการสอน 
9)  ปรับปรุงการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 
10) บทบาทของมหาวิทยาลยัเปิดกบัการพฒันาการศึกษาสายอาชีวศึกษา 

 

มสธ. 7.1-1(5) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2551 
วาระท่ี 1.3 
มสธ. 7.1-1(6) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
6/2551 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
วาระท่ี 1.6 
มสธ. 7.1-1(7) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 2.2 
มสธ. 7.1-1(8-1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
8/2551 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
วาระท่ี 3.1 
มสธ. 7.1-1(8-2) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
8/2551 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
วาระท่ี 3.2 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. สภาสถาบนัมีบทบาทส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และ
นโยบายของสถาบนั  (ต่อ) 

 มสธ. 7.1-1(8-3) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 1.2 
มสธ. 7.1-1(9-1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
8/2551 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
วาระท่ี 4.5 
มสธ. 7.1-1(9-2) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 3.2 
มสธ. 7.1-1(9-3) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 5.3 
มสธ. 7.1-1(10) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
10/2551 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 
วาระท่ี 6.1 

 

../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/8_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/8_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/8_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/8_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/9_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/10_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/10_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/10_51.pdf
../KPI/KPI_7.1/10_51.pdf


 

183 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

                สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญั
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอยา่งครบถว้นทั้ง 2 ดา้น รวมทั้งโครงการส าคญัท่ีมีการ
ใชง้บประมาณอยา่งต่อเน่ืองและติดตามมติท่ีประชุมมอบหมายใหด้ าเนินการ 
ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยรวมมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 

 ด้านการเงนิ  อาทิ  ผลการเบิกจ่ายเทียบกบังบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผล
ก าไรขาดทุน การเบิกจ่ายงบลงทุน ดงัน้ี 

1. การใชจ่้ายเงินค่าตอบแทนในการจดัสมัมนาเสริมของอาจารย ์   
2. พิจารณารายงานผลการด าเนินการตามสญัญาก่อหน้ีผกูพนัตามแผนปฏิบติั

การของมหาวิทยาลยั 
3. รับทราบผลการสอบบญัชีของส านกังานตรวจสอบเงินแผน่ดิน เงินรายได ้

เงินกองทุน  เงินโรงพิมพ ์และเงินศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2549 

4. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน ( เงินรายไดแ้ละเงินกองทุน
มหาวิทยาลยั) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

5. รับทราบผลการสอบบญัชีของส านกังานการตรวจเงินแผน่ ดิน โรงพิมพ ์
และศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549 

6. สภามหาวิทยาลยัเร่งรัดการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
7. อนุมติัปรับงบประมาณรายรับ- รายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ศูนย์

สมัมนาและฝึกอบรม) ประจ าปี พ.ศ.2551 เพ่ิมเติม 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น 

มสธ. 7.1-2(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
1/2551 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2551 วาระ
ท่ี 1.4 
มสธ. 7.1-2(2) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2551 
วาระท่ี 1.4 
มสธ. 7.1-2(3) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 1.5 
มสธ. 7.1-2(4) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 1.6 
มสธ. 7.1-2(5) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 1.5 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง  (ต่อ) 

ด้านผลงาน อาทิ ผลการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั ผลการปฏิบติังานตามค า
รับรอง ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ การด าเนินงานตามโครงการท่ีส าคญั   
ดงัน้ี 

1.  พิจารณาปัญหาการใชจ่้ายเงินกองทุน มสธ. 12 ปี 
 2.  พิจารณานโยบายการขอใชศู้นยว์ิทยพฒันา มสธ . ยะลา เพ่ือเป็นสถานท่ี
จดัตั้งกองบงัคบัการหน่วยเฉพาะกิจท่ี 1 ของกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค 4 

3.  ติดตามผลการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ.2550  
4.  ก าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง 
5.  เสนอแนะโครงการพฒันาโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.  รับทราบผลการจดัท าค ารับรองปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.

2551  
7.  ติดตามผลการด าเนินงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลยั 
8.  รับทราบผลการประเมินก ารปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

มสธ. 7.1-2(6) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 3.1 
มสธ. 7.1-2(7) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 4.1 
มสธ. 7.1-2(8) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 
2961/2551  ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 
มสธ. 7.1-2(9) 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2550 วาระท่ี 2.1 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2550 วาระท่ี 5.5 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง  (ต่อ) 

 - รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2551 วาระท่ี 1.6 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2551 วาระท่ี 4.5 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2551 วาระท่ี 5.4 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2551 วาระท่ี 3.1 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2551 วาระท่ี 1.7 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง  (ต่อ) 

 - รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2551 วาระท่ี 3.4 

- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2551 วาระท่ี 1.4 

3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบนั
อยา่งต ่าร้อยละ  80 ของแผน ในการ
ประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเขา้
ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้ อยละ 80 
โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการ
สภาสถาบนัอยา่งนอ้ย  7 วนัก่อน
การประชุม 

1.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบนั ควรไดรั้บวาระการประชุม เอกสาร
และขอ้มลูประกอบวาระการประชุม อยา่งครบถว้นก่อนการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนั อยา่งนอ้ย 7 วนั   

          กรรมการสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดรั้บวาระการประชุม
อยา่งครบถว้นก่อนการประชุมเฉล่ีย  7.33   วนั 

2. การเขา้ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบนั  
    การประชุมสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ตั้งแต่  ตุลาคม 2550 – 

กนัยายน  2551  มีกรรมการเขา้ร่วมโ ดยเฉล่ียร้อยละ    77.46  ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 

4. สภาสถาบนัจดัใหมี้การประเมินผล
งานของอธิการบดีหรือผูบ้ริหาร
สูงสุดตามหลกัเกณฑท่ี์ตกลงกนัไว้
ล่วงหนา้ 

มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดแต่ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ตกลงกนั
ไวล่้วงหนา้  โดย อธิการบดีไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2547- 30 เมษายน 2551  
 

มสธ. 7.1-4(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
5/2551 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2551 วาระ
ท่ี 1.7 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. สภาสถาบนัมีการด าเนินงานโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ
บริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ทัว่ทั้งองคก์ร 

1.   การติดตามความเพียงพอของระบบงานท่ีส าคญั ทั้ง 3 ระบบ ดงัน้ี 
1)  การบริหารจดัการสารสนเทศ :   

1.  สภามหาวิทยาลยัรับทราบและใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินการ
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ     

2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล :   
1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
2. สภามหาวิทยาลยั พิจารณาต่อเวลาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลยั    
3.  ใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าระเบียบฯ วา่ดว้ยกองทุนเงินทดแทน พ .ศ.

2551 
4. อนุมติัแผนกลยทุธ์ทรัพยากรบุคคล มสธ. พ.ศ.2551-2554 
5.  อนุมติัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนบ าเหน็จลกูจา้งประจ าเงิน

รายไดข้องมหาวิทยาลยั ประจ าปี 2551 เพ่ิมเติม 
6.  ปรับอตัราค่าจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน และลกูจา้งชัว่คราวรายวนั 

3)  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัเห็นชอบใหมี้ระบบการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงาน 
 

มสธ. 7.1-5(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2550 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 วาระท่ี 
1.3 
มสธ. 7.1-5(2)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2550 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 วาระท่ี 
3.2 
มสธ. 7.1-5(3)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
3/2551 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 วาระ
ท่ี 2.1 
มสธ. 7.1-5(4)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 3.2 
มสธ. 7.1-5(5)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 3.3 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5. สภาสถาบนัมีการด าเนินงานโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ
บริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ทัว่ทั้งองคก์ร  (ต่อ) 

 มสธ. 7.1-5(6)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 วาระ
ท่ี 3.4 
มสธ. 7.1-5(7)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
9/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 วาระ
ท่ี 4.2 
มสธ. 7.1-5(8)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
10/2551 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 
วาระท่ี 3.1 
มสธ. 7.1-5(9)  ขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
พ.ศ.2551 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้ 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้ 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่  7.2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน (สกอ. 7.2) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ี

เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยในการสรร
หาผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผูอ้  านวยการ
ส านกั / สถาบนั / กอง / ศูนย ์ด าเนินการตามขอ้บงัคบัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้ 

มสธ. 7.2-1(1) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช วา่ดว้ยการสรรหา
อธิการบดี  
มสธ. 7.2-1(2) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกบัเลือกประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชาและกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา พ.ศ. 2543 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 
มสธ. 7.2-1(3) ประกาศมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการเเลือกประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2549 
มสธ. 7.2-1(4) ประกาศมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช เร่ืองหลกัเกณฑ ์     
และวิธีการคดัเลือกผูอ้  านวยการส านกั  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะ
ผูน้ าท่ีมีอยู ่ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยู่  
โดยค านึงถึงประโยชน์ สูงสุดของมหาวิทยาลยั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกระดบั  
เช่น 
 หลกันิตธิรรม  ไดแ้ก่ การปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็น
ธรรม เป็นท่ียอมรับของผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยสภามหาวิทยาลยัใหค้วาม
เห็นชอบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยั  
 หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนท์ั้งแก่บุคลากรและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เช่น การเปิดเผยขอ้มลู
ข่าวสารต่างๆ ผา่นทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท่ีส าคญั  เช่น   
1.  การเปิดเผยแผนพฒันามหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดยเผยแพร่

ผา่นทาง http://www.stou.ac.th 
2.  การเปิดเผยแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ .ศ. 2551 

โดยเผยแพร่ผา่นทาง http://www.stou.ac.th 
3.  การเปิดเผยค ารับรองการปฏิบติัราชการและผลการปฏิบติัราชการตาม  

ค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
4.  การเปิดเผยผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2550 

มสธ. 7.2-2(1) www.stou.ac.th , 
http://eservice.stou.ac.th 
มสธ. 7.2-2(2) ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย
การด าเนินงานของส านกัและสถาบนั 
พ.ศ. 2551 (ขอ้ 9...การด าเนินงาน การ
ก ากับ ดูแล และการบริหารงานในส านัก
และสถาบันต้องยึดหลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน) 
มสธ. 7.2-2(4)  อา้งถึง มสธ 1.1-2(1) 
 

 
 

http://www.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
../KPI/KPI_7.2/7.2-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะ
ผูน้ าท่ีมีอยู ่โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
(ต่อ) 

 

ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคคลภายในท่ีส าคญั เช่น 
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเร่ืองแผนปฏิบติัราชการ และงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. 2551  
2. มีการเปิดเผยขอ้มลูผลการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ให้

ไดรั้บทราบโดยปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั และเปิดใหมี้การทกัทว้งและ
สามารถอุทธรณ์ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

3. มติท่ีประชุมท่ีส าคญั เช่น ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ท่ีประชุมผูบ้ริหาร ท่ี
ประชุม กพอ. ท่ีประชุมสภาวิชาการ ผา่นทาง http://eservice.stou.ac.th 

4. ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ต่างๆ ผา่นทาง http://eservice.stou.ac.th 
 หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น 

1. มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  
2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.   มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในทุกหน่วยงานไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์และ
แผนงาน /โครงการ ของหน่วยงานตนเอง เพ่ือท่ีจะน า ไปใชใ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2556   

4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนั
เขา้พรรษา วนัลอยกระทง  

5.  ใหบุ้คลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงิน
รางวลัประจ าปี จากผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ 

 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะ
ผูน้ าท่ีมีอยู ่โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
(ต่อ) 

 

 หลกัความรับผดิชอบและตรวจสอบได้  ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงาน 
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้าก หน่วยงานภายนอก และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 
1. การจดัท ารายงานประเมินตนเอง เพ่ือการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2550  
2. การจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี 

รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
3. การรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ต่อส านกังบประมาณ ผา่น

เคร่ืองมือ PART  
4. การรายงานการควบคุมภายใน  ระดบัมหาวิทยาลยั ต่อส านกังานตรวจเงิน

แผน่ดิน  
5. การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และความพึงพอใจต่อ

บทบาทของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อสงัคม ประจ าปีงบประมาณ 
2551  

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานภายใน 
1. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปี ระดบั

หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบติัราชการ ประจ าปี ทุกไตรมาส 
3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดบัส่วนงานยอ่ย  
4. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะ
ผูน้ าท่ีมีอยู ่โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
(ต่อ) 

 

 หลกัความคุ้มค่า  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

1. ทุกหน่วยงานมีการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปีเป็นราย
ไตรมาส  

2. น าผลการรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีมาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือ
จดัสรรงบประมาณทุกปีเพ่ือใหเ้กิดการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าสูงสุดต่อ
มหาวิทยาลยั   โดยตามระบบการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงค่าใชจ่้ าย/ 
ตน้ทุน   

3. การตดัสินใจดา้นการเงินจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั โดยมีตวัแทนท่ีเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัมาเป็นประธาน และมีผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นกรรมการ 
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3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและ

ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ี
ชดัเจน  และเป็นท่ียอมรับ ใน
มหาวิทยาลยั 

 มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน  และ
เป็นท่ียอมรับในสถาบนั ดงัน้ี 
ระดบัมหาวทิยาลยั  : มสธ. ไดจ้ดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ 2551 ต่อ ส านกังาน ก.พ.ร. มีการก าหนดตวับ่งช้ี และเป้าหมายตามพนัธ
กิจและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั โดยอธิการบดีเป็นผูล้งนามในค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยัต่อเลขาธิการ สกอ.  
ระดบัหน่วยงาน :  โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผูบ้ริหาร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการตามตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของผูบ้ริหาร ระดบั
สาขาวิชา / ส านกั / สถาบนั / กอง / ศูนย ์ท่ีท าค ารับรองการปฏิบติัราชการต่อ
อธิการบดี  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยคณะท างานพิจารณาผลงา นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ระดบัมหาวิทยาลยั ท่ีมีอธิการบดีเป็น
ประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่ายเป็นผูท้  างาน ไดน้ าผลการประเมินศกัยภาพตาม
ค ารับรองการปฏิบติัราชการและผลส าเร็จตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ของ
ผูบ้ริหาร ระดบัสาขาวิชา / ส านกั / สถาบนั / กอง / ศูนย ์ไปใชใ้นการประเมินการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  

มสธ. 7.2-3(1)  เอกสารลงนามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ระหวา่งอธิการบดีกบัหวัหนา้ส่วน
ราชการภายใน มสธ. 
มสธ. 7.2-3(2)  ตารางสรุปผลการปฏิบติั
ราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ระดบัหน่วยงาน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2551 (แบบ รป.กผ. 4/51) 
มสธ. 7.2-3(3) การประเมินเล่ือนขั้น 
เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
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4.  มีการจดัท าแผนและกลไกการ
พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผล
การประเมิน  และด าเนินการตาม
แผนอยา่งครบถว้น 

มีการจดัท าแผนพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ .ศ.
2551 และมีการด าเนินงานตามแผนไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย  
1. หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยั (นบม.)  
2. หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ (นบก.) 
3.  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน  
4. การปรับลดกระบวนการท างาน (ReProcess) 
5. การจดัท าสมุดพก KPI  
6.  การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ  
 

มสธ. 7.2-4(1) แผนพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

../KPI/KPI_7.2/7.2-4(1)/7.2-4(1).xls
../KPI/KPI_7.2/7.2-4(1)/7.2-4(1).xls
../KPI/KPI_7.2/7.2-4(1)/7.2-4(1).xls
../KPI/KPI_7.2/7.2-4(1)/7.2-4(1).xls
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ตวับ่งช้ีที่ 7.3   มกีารพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 20) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการทบทวนและจดัท าแผนการ

จดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้   และประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ใหป้ระชาคมของ
มหาวิทยาลยัรับทราบ 

1.  ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประสานงานกบัหน่วยงาน  
ไดแ้ก่  ส านกับรรณสารสนเทศและศูนยส์ารสนเทศ ไดจ้ดัประชุมร่วมเพ่ือ
พิจารณาทบทวนแนวทางการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั และก าหนดแนว
ทางการจดัท าแผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงาน เป็น 3 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
และเป้าหมายตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด    

2.  ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  จดัท าแผนงาน / โครงการ ใน
ส่วนของการเสริมสร้างความรู้ ใหบุ้ค ลากร โดยมุ่งเนน้ท่ีคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของหน่วยงานเป็นล าดบัแรก เพ่ือใหส้ามารถจดัการความรู้ ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน จ านวน 4 กิจกรรม  รวม 7 คร้ัง  

มสธ.7.3-1(1) เอกสารการทบทวนและ
จดัท าแผนงาน / โครงการ การจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลยั   

 

2.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการ
ความรู้และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 

การบริหารจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั มีกลไกการบริหาร 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั เพ่ือท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางการพฒันา และจดัท าแ ผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2551  และคณะกรรมการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีศูนย์
ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั  ด าเนินการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะ
ในการจดัการความรู้  โดยก ารจดัเสริมสร้างความรู้ตามแผนส าเร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ  100   ไดแ้ก่จดักิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม รวม 7 คร้ัง ดงัน้ี 

มสธ.7.3-2-3(1) โครงการจดั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัการ
ความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั : การปรับกระบวนงาน 
มสธ.7.3-2-3(2) โครงการจดัสมัมนา
เสริมสร้างความรู้ เร่ือง การท า Mind 
Map 
 

3.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการ
ความรู้และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการ

ความรู้และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100  (ต่อ) 

1.  จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้  2  คร้ัง ไดแ้ก่ 
 1.1  จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัการความรู้ของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั : การปรับกระบวนงาน เม่ือวนัท่ี 7 
กรกฎาคม 2551 ณ หอ้งประชุม 1608-1 ชั้น 6 อาคารบริหาร 

 1.2  จดัสมัมนาเสริมสร้างความรู้ เร่ือง  การท า Mind Map เม่ือวนัท่ี 17 
มิถุนายน 2551 ณ หอ้งประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทศัน ์ 

2.  จดักิจกรรมเยี่ยมชม  2 คร้ัง 
 2.1 ศึกษาดูงาน ณ กรมการขนส่งทางบก เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551  
 2.2  ศึกษาดูงาน ณ กรมการกงสุล เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551  

3.  จดัเสริมสร้างความรู้  2  คร้ัง ไดแ้ก่ 
 3.1 จดัสมัมนาเสริมสร้างความรู้ เร่ืองทิศทางการพฒันาการจดัการ

ความรู้สู่ภาคปฏิบติั เม่ือวนัท่ี2 มิถุนายน 2551 ณ หอ้งประชุมสาม
ศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทศัน ์

3.2 จดัสมัมนาเสริมสร้างความรู้ เร่ือง การปรับกระบวนงาน เม่ือวนัท่ี 
16 มิถุนายน 2551 ณ หอ้งประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนก-
นิทศัน ์ 

4.  จดักิจกรรม KM DAY ประจ าปีงบประมาณ 2551 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2551 ณ หอ้งประชุมสามศร  ชั้น 2 อาคารอเนกนิทศัน ์  

มสธ.7.3-2-3(3) โครงการการศึกษาดู
งาน กรมการขนส่งทางบก และ
กรมการกงสุล 
มสธ.7.3-2-3(4) โครงการจดัสมัมนา
เสริมสร้างความรู้ เร่ืองทิศทางการ
พฒันาการจดัการความรู้สู่ภาคปฏิบติั 
มสธ.7.3-2-3(5) โครงการจดัสมัมนา
เสริมสร้างความรู้ เร่ือง การปรับ
กระบวนงาน 
มสธ.7.3-2-3(6) โครงการจดักิจกรรม 
KM DAY ประจ าปี 2551 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จ

ของการจดัการความรู้ 
ศูนยป์ระสานงานการ ประกนัคุณภาพการศึกษา   ด าเนินการส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรใหมี้ทกัษะในการจดัการความรู้  โดยการจดัเสริมสร้างความรู้ตามแผน
ส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ  100   ไดแ้ก่ จดักิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม รวม 7 คร้ัง 
และไดติ้ดตามประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน  ทั้ง 4 กิจกรรม เพ่ือ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้
ในการพฒันาระบวนการจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจดัการความรู้ 

จากการท่ีไดจ้ดัท าการประเมินผลการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทั้ง 4 กิจกรรม 
ไดน้ าขอ้เสนอแนะและผลการประเมินมาปรับใชใ้นการด าเนินการในคร้ังต่อไป
และจดัท าสรุปส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือเป็นขอ้มลูในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 ต่อไป  
 

มสธ.7.3-5(1) สรุปการประเมินผล
ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน 
จ านวน 4 กิจกรรม 

 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.4  มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคุีณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการจดัท าแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม  
ภายใ ตก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิง
ประจกัษ ์

มีการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา- 
ธิราช พ .ศ.2551 – 2554 โดยในปีงบประมาณ พ .ศ.2551 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนด
โครงการหลกัเพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 โครงการ ภายใตย้ทุธศาสตร์  
ดงัต่อไปน้ี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human 
Resources Management) 
โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมคว ามพร้อมระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human 
Resources Development) 
โครงการ 2.1 : โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือจดัท าสมรรถนะบุคลากรของ
แต่ละสายงาน 
โครงการท่ี 2.2 : โครงการพฒันาบุคคลากร มสธ . สายวิชาการ และสายสนบัสนุน
วิชาการ ตามกรอบ Competency  
โครงการท่ี 2.3 : โครงการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั (KM)  

มสธ.7.4-1(1) แผนกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 

 
 

../KPI/KPI_7.4/7.4-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบติังาน  เช่น 
การสรรหา  การจดัวางคนลง
ต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดิน
ของต าแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  การประเมินผล
การปฏิบติังาน  มาตรการสร้างขวญั
ก าลงัใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้ง
การพฒันา  และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน  เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดินของ
ต าแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   
ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของกองการเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี
มหาวิทยาลยัยงัมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการสร้างขวญัก าลงัใจ 
ดงัน้ี 
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดงัน้ี 

- หน่วยงานท่ีตอ้งการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ส่งเร่ืองใหก้องการ
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเสนอให ้ กพอ . มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพิจารณา
พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีในการคดัเลือก  

- เม่ือคณะกรรมการไดด้ าเนินการคดัเลือกเสร็จแลว้ จะตอ้งน าเสนอต่อท่ี
ประชุม กพอ. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพ่ือพิจารณาผลการคดัเลือก 

2.2 การประเมินผลการปฏิบติังาน มีระบบและกลไก ดงัน้ี 
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบติังานของพนกังาน 
-  การประเมินเพ่ือคดัเลือกผู ้ ด  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานและฝ่ายหรือเทียบเท่า

จากระบบ 6 เป็นระบบ 7  
- การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

 

มสธ.7.4-2(1)  เวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT 
/OPR/Personal/News/index.htm 
มสธ. 7.4-2(2) เวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี 
http://www.stou.ac.th 
มสธ. 7.4-2(3) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ืองรับ
สมคัรคดัเลือกเพ่ือรับโอนขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มาแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์/ เพ่ือจา้งบุคคล
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
อาจารย ์ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
มสธ. 7.4-2(4) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย  ์
มสธ. 7.4-2(5) เกณฑก์ารเล่ือนขั้น
เงินเดือนท่ี อ.ก.ม. ก าหนดเพ่ิมเติม 
มสธ. 7.4-2(6) การก าหนดระยะเวลาการ
จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารการสอนชุดวิชา
เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
มสธ. 7.4-2(7) แผนปฏิบติังานเก่ียวกบั
การเล่ือนขั้นเงินเดือนปี 2551 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/index.htm
http://www.stou.ac.th/
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(3).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(4).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(4).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(4).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(5).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(5).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(6).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(6).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(6).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(6).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(7).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(7).pdf
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบติังาน  เช่น 
การสรรหา  การจดัวางคนลง
ต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดิน
ของต าแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ   การประเมินผล
การปฏิบติังาน  มาตรการสร้างขวญั
ก าลงัใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้ง
การพฒันา  และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  (ต่อ) 

2.3 การสนบัสนุนการเขา้ร่วมฝึกอบรม  และการพฒันาบุคลากร มีระบบและกลไก 
ดงัน้ี 

- มีฝ่ายพฒันาคณาจารย ์ส านกัวิชาการ เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการ
ฝึกอบรมสมัมนา เพ่ือพฒันาคณาจารยโ์ดยตรง 

- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผูก้  าหนด หลกัเกณฑ ์และ
แนวทางจดัสรรเงินใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ  โดยใชผ้ลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาจดัสรรในทุกปี 

- มีคณะกรรมการพฒันาคณาจารยท่ี์มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัในการ
ก าหนดทิศทางในการพฒันาคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- มีการใหทุ้นการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- มีทุนการฝึกอบรมสมัมนาระยะสั้นในต่างประเทศ ส าหรับการพฒันา

คณาจารย ์ 
- มีการจดัสรรงบประมาณพฒันาบุคลากรในเร่ืองทัว่ๆไปไวท่ี้กองการเจา้หนา้ท่ี 

2.4 การสร้างขวญัและก าลงัใจ ดงัน้ี 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มขา้ราชการ  
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนกังาน 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้งประจ างบประมาณเงินแผน่ดิน 
- มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้งประจ าเงินนอกงบประมาณ 
ทั้งน้ีไดมี้การยกยอ่งบุคคลท่ีไดป้ระกอบคุณงามความดีผา่นส่ือต่างๆ และ

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.4-2(8) ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
มสธ. 7.4-2(9) หลกัเกณฑก์ารเพ่ิมค่าจา้ง
พนกังานมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 
2551 
มสธ. 7.4-2(10) หนงัสือ
ทบวงมหาวิทยาลยั ท่ี ทม.0202/ว12 ลง
วนัท่ี 2 มีนาคม 2542 
มสธ. 7.4-2(11) อา้งถึง ตวับ่งช้ีท่ี 7.9.2 
มสธ. 7.4-2(12)  ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(13)  ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย 
วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ลกูจา้งเงินรายได ้พ.ศ.2547 
มสธ. 7.4-2(14)  พระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551 

../KPI/KPI_7.4/7.4-2(8).pdf
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../KPI/KPI_7.4/7.4-2(9).pdf
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../KPI/KPI_7.4/7.4-2(10).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-2(12).pdf
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบติังาน  เช่น 
การสรรหา  การจดัวางคนลง
ต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดิน
ของต าแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ   การประเมินผล
การปฏิบติังาน  มาตรการสร้างขวญั
ก าลงัใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้ง
การพฒันา  และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  (ต่อ) 

2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกท่ีปรากฏตามกฎหมาย ดงัน้ี 
- ส าหรับขา้ราชการ ไดก้ าหนดบทลงโทษไวใ้น หมวด 5 และ 6 ของ พรบ . 

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
- ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดบทลงโทษไวใ้น หมวด 6 และ 7 

ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 

- ส าหรับลกูจา้งไดก้ าหนดบทลงโทษไวใ้น ส่วนท่ี 5และ  6 ของขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ ย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ลกูจา้งเงินรายได ้พ.ศ.2547 

 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี  และสร้างบรรยากาศท่ีดี
ใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมี
ความสุข 

มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากร
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข ดงัน้ี 
3.1 สวสัดิการเงินกูเ้พ่ือเคหะสงเคราะห์ 
3.2 สวสัดิการสงเคราะห์ดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยใหบ้ริการเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพ่ือท่ีอยู่

อาศยัส าหรับขา้ราชการ ลกูจา้งประจ าท่ียงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
3.3 สวสัดิการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยจดัรถบริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลยั

ในการเดินทางมาปฏิบติัราชการ จ านวน 10 เสน้ทาง 
3.4 สวสัดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
3.5 สวสัดิการกองทุนเงินทดแทน 

มสธ.7.4-3(1) เวป็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี 
งานสวสัดิการ http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Personal/ 
News/Sawadikarn.html 
มสธ.7.4-3(2) ผลการด าเนินงานในการ
จดัสวสัดิการต่างๆ ในปี 2551 ของ
มหาวิทยาลยั 
มสธ.7.4-3(2)  กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งงานสวสัดิการ 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/Sawadikarn.html
file:///C:\personnelsite\PD\sa-puplish.html.doc
file:///C:\personnelsite\PD\sa-puplish.html.doc
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3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้าง

สุขภาพท่ีดี  และสร้างบรรยากาศท่ีดี
ใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมี
ความสุข  (ต่อ) 

3.6 สวสัดิการค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 
3.7 สวสัดิการชุดปฏิบติังาน 
3.8 สวสัดิการช่วยเหลือค่าตดัชุดปกติขาว 
3.9 สวสัดิการน ้าด่ืม 
3.10 สวสัดิการประกนัสงัคม 
3.11 สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั : หอ้งพยาบาล 
 - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง 
 - โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สปัดาห์ละ 5 วนั 
3.12 สวสัดิการเงินกู ้
 - สวสัดิการเงินกู ้ธอส.-กบข. 
 - สวสัดิการเงินกู ้ธอท.-กบข 

 

4.  มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร
ท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบ
ความส าเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพ
อยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลา กรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประส บความส าเร็จ
และกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน ดงัน้ี 
4.1 มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจา รณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ใหด้ ารงต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาตราจารย ์
4.2 มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายสนบัสนุน ใหด้ ารง

ต าแหน่งผูช้  านาญการ ผูช้  านาญการพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
4.3 มีการประเมินเพ่ือคดัเลือก ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั /กอง /ศูนย ์โดยเปิด

โอกาสใหบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มาสู่กระบวนการ
คดัเลือกตามความสมคัรใจ 

มสธ.7.4-4(1) อา้งถึง มสธ. 7.2-1(1), 
7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 
มสธ.7.4-4(2) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง
มาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่งและ
การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน 
มสธ.7.4-4(3) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ 
มสธ.7.4-4(4) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ / 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้  านาญการพิเศษ 
ระดบั 9 

../KPI/KPI_7.4/7.4-4(2).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-4(2).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-4(2).pdf
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../KPI/KPI_7.4/7.4-4(4).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-4(4).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-4(4).pdf
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5.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไก ดงัน้ี  
1. มีท่ีประชุมประสานงานธุรการ มีอธิการบดีเป็นประธาน มีรองอธิการบดี

ทุกฝ่าย และผูบ้ริหารทุกระดบั ของทุกหน่วยงาน ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของ
บุคลากร มสธ . ทุกระดบัมาประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 

2. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผา่นช่องทางต่างๆ  
- การประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีตวัแทนของผูบ้ริหารทุก

หน่วยงานเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการดงักล่าว  
- การประเมินความพึงพอใจต่อบทบาท 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีมีต่อสงัคม (ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 ก.พ.ร. 
ปีงบประมาณ พ .ศ.2551) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั  และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก
มหาวิทยาลยั เพ่ือ น าขอ้มลูท่ีไดไ้ปสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็น
ระบบ 

- มีการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบ้ริการบางดา้น 
เช่น เร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปี  

มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อบณัฑิตของผูใ้ชบ้ณัฑิต
และความพึงพอใจต่อบทบาทของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีต่อสงัคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. 7.4-5(2) ค าสัง่ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ท่ี 1736/2551 เร่ือง แต่งตั้งท่ีประชุมการ
ประสานงานธุรการ 

 
  

../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(2).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(2).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(2).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-5(2).pdf
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6. มีการน าผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง  และมี
แนวทางในการปรับปรุงพฒันา
เพ่ือใหดี้ข้ึน 

มหาวิทยาลยัไดน้ าความคิดเห็นของบุคลากรในขอ้ 5 มาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ในเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. เร่ืองสวสัดิการน ้าด่ืม ไดป้รับเปล่ียนจากน ้าด่ืมระบบ UV เป็นน ้าด่ืมท่ีผลิต
โดยผา่นกระบวนการผลิต Reverse Osmosis และ UV โดยไดรั้บ
ใบอนุญาตจาก อย. 

2. เร่ืองการปรับปรุงหอ้งอาหารปาริชาติ เพ่ือใหมี้มาตรฐานถกูสุขลกัษณะ  
3. เร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปี ไดมี้การรณรงคเ์พ่ิมเติมใหบุ้คลากรฉีด

วคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 

มสธ.7.4-6(1) หนงัสือใบอนุญาตผลิต
อาหาร ใบอนุญาตท่ี 12-2-00152 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย 4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้แรก 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

../KPI/KPI_7.4/7.4-6(1).pdf
../KPI/KPI_7.4/7.4-6(1).pdf
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ตวับ่งช้ีที่ 7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และการวจิยั  (สกอ. 7.5, สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร. 18) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีนโยบายในการจดัท าระบบ

ฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ โดยจดัใหมี้การด าเนินงาน  
ในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจยั ท่ีแสดงคุณภาพของการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั  โดยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีนโยบายส าคญัคือ “การจดัจา้ง
ท่ีปรึกษาเขา้มาพฒันาระบบสารสนเทศท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยั ภายใตค้วาม
รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ ในฐานะท่ีเป็น CIO (Chief of 
Information Officer) เพ่ือใหร้ะบบฐานขอ้มลูต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบและใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ” ซ่ึงใน
รอบปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัไดมี้การจดัจา้งใน 3 ระบบท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษ าโดยส านกั
คอมพิวเตอร์จดัจา้งท่ีปรึกษาด าเนินโครงการพฒันาระบบพฒันาระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษา โดยขอบข่ายของงานครอบคลุมขอ้มลู
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบับณัฑิตศึกษา ผูเ้รียนโครงการสมัฤทธิบตัร  โดย
แบ่งเป็น 8 ระบบงานยอ่ย  ไดแ้ก่ ระบบรับสมคัร ระบบล งทะเบียนเรียน ระบบจดั
สอบ ระบบประมวลผลสอบ ระบบส าเร็จการศึกษา ระบบเปล่ียนแปลงขอ้มลู
นกัศึกษา  ระบบบริการขอ้มลูนกัศึกษา และระบบบริการการศึกษา    การ
ด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มลูทั้ง 8 ระบบ เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุน
การเรียนการสอน  การบริการ และการวิจยัเพ่ือ ใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มลูกบัทุก
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มสธ.7.5-1(1) TOR โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
มสธ.7.5-1(2) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 
 TOR โครงการพฒันาระบบงบประมาณ 
พสัดุ การเงินและการบญัชีกองทุนโดย
เกณฑพึ์งรับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีนโยบายในการจดัท าระบบ

ฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ  (ต่อ) 
1. โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์

พึงรับ–พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชด าเนินการจา้ง
ท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดย
ใชค้อมพิวเตอร์  เพ่ือการบริหารจดัการ  เก่ียวกบังบประมาณ  พสัดุ  การเงิน
และการบญัชี  โดยโปรแกรมท่ีพฒันาจะสามารถช่ วยในการบริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่ งเนน้การวดัผลส าเร็จของงาน  การเช่ือมโยงของการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีใชเ้พ่ือให้ ไดผ้ลผลิต  (Output) และผลลพัธ์  
(Outcome) ตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นความส าเร็จของการบริหาร
จดัการทรัพยากรท่ีดีได้  มาตรฐานสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัพร้อมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพให้
สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบนัของมหาวิทยาลยั 

2. โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการคุณภาพ STOU QMIS เพ่ือรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการฯ  
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2.  มีระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
 
 
 

1. ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ ดงัน้ี 
1.1 ฐานขอ้มลูดา้นการบริหารไดแ้ก่  ระบบอินทราเน็ต  ใชร้องรับการบริหาร

จดัการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  เช่น  e-News, e-Office, e-Form, 
e-Document  

1.2 ฐานขอ้มลูดา้นการจดัการการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลยั  ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

             - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั         - ท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั 
             - ท่ีประชุมสภาวิชาการ                 - ท่ีประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
             - ท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา    

1.3 ฐานขอ้มลูดา้นการวิจยั  โดยมีสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานหลกัใน
การรับผิดชอบดูแล 

1.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (MIS) 
             - สารสนเทศดา้นนกัศึกษา            - สารสนเทศดา้นผูเ้รียน         
             - สารสนเทศดา้นหลกัสูตร            - สารสนเทศดา้นคณาจารย ์และบุคลากร 
             - สารสนเทศดา้นชุดวิชา                - สารสนเทศดา้นงบประมาณและ 
                                                                          การเงิน 
             - สารสนเทศดา้นอาคารสถานท่ี    -  สารสนเทศดา้นผูส้ าเร็จการศึกษา 
             - สารสนเทศดา้นวิจยั                      -  สารสนเทศครุภณัฑท่ี์ส าคญั     

 
มสธ.7.5-2(1)  http://eservice.stou.ac.th/ 
 
มสธ.7.5-2(2)   
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUnivers
ity/login_s.asp 
 
มสธ.7.5-2(3) 
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/Ord
OldPage/NewPage/ 
มสธ.7.5-2(4) 
http://172.20.14.131/stoumis/ 

 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity/login_s.asp
http://eservice.stou.ac.th/Sapa/eUniversity/login_s.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/OrdOldPage/NewPage/
http://172.20.14.131/stoumis/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการ ตดัสินใจ   

(ต่อ) 
 
 
 

2. พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจเพ่ิมเติม  ประกอบดว้ย 2 ระบบ คือ 
    2.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
 
 
    2.2 โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์

พึงรับ–    พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ 
 
 

มสธ.7.5-2(5) TOR โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 
มสธ.7.5-2(6) TOR โครงการพฒันา
ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงินและ
บญัชีกองทุนโดยเกณฑพึ์งรับ–พึงจ่าย
ลกัษณะ 3 มิติ
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
T/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm 
 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ  และ
ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีระบบความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
1. การรักษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู (Database Security) 
   1.1  การก าหนดสิทธิในการใชง้านฐานขอ้มลู  
   1.2  การก าหนดสิทธิการใชร้ะบบ 
   1.3 การก าหนดสิทธิการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์ 
2 . การส ารองฐานขอ้มลูงานทะเบียนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี และ
ประกาศนียบตัร สปัดาห์ละ 2 คร้ัง  
3. การก าหนดสิทธ์ิเขา้-ออกหอ้งศูนยก์ลางเครือข่าย และมีการบนัทึกการเขา้-ออก 
   เพ่ือเป็นหลกัฐานการรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ลางเครือข่าย 
 

มสธ.7.5-3(1) (ขอ้มลูลบั)  
 
 
 
มสธ.7.5-3(2) มีแฟ้มการส ารองขอ้มลู 
 
มสธ.7.5-3(3)   (ขอ้มลูลบั)  
 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/stouindex.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ  และ

ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู   
(ต่อ) 

4. การรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูบนเคร่ือง Server และระบบส ารองขอ้มลู  
    (Backup System) ทุกฐานขอ้มลู 
5. มีการก าหนดรหสัการเขา้ใชง้านระบบการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลยั     
    เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบการประชุม 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรร มาธิราชมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มลู 
ดงัน้ี 
1. มีการรายงานผลการตรวจสอบไวรัสต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรม Symantec 

Endpoint Protection เพ่ือป้องกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองภายใน
มหาวิทยาลยัท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 

 

มสธ.7.5-3(4)   (ขอ้มลูลบั) 
 
มสธ.7.5-3(5) หลกัฐานของหน่วยงาน
ต่าง ๆท่ีขอ User name และ Password 
ในการเขา้ใชง้านระบบ 
มสธ.7.5-3(6)  รายงาน Infected and At 
Risk Computers และรายงาน Client 
Inventory ของ Symantec 
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้
   ฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลูใน 
3 ระบบดงัน้ี 
1. ระบบงานทะเบียนขอ้มลูนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2. ระบบบริการสารสนเทศนกัศึกษา 
3. ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

มสธ.7.5-4(1) มีแบบส ารวจความพึง
พอใจฯ 
มสธ.7.5-4(2)  รายงานผลการปฏิบติั 
ราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2551 
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5.  มีการน าผลการประเมินในขอ้  3 

และ  4   มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มลู 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดน้ าผลการประเมินความพึงพอใจในขอ้ 3 และ 4 
มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
1. ในส่วนของ ระบบงานทะเบียนขอ้มลูนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และระบบ

บริการสารสนเทศนกัศึกษา  เพ่ือแกไ้ขปัญหา ไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษาในการ  
บูรณาการเขา้ดว้ยกนัเป็นระบบ สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษา 

 
2. ในส่วนของระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ไดมี้การปรับปรุง ดงัน้ี 
 -  เปล่ียนรหสัผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบการจอง
หอ้งประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ   
 - ระบบการประชุม  e-Meeting จะมี User และ Password  ซ่ึงเป็นระบบ 
Single User  จะสามารถเขา้ใชง้านระบบการประชุม e-Meeting ไดทุ้กระบบ คือ 
ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลยั  ระบบการประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั , ระบบ
การประชุม ก.พ.อ.มสธ.   ระบบการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  และระบบ
การประชุมสภาวิชาการ  
 
 

มสธ.7.5-5(1) บนัทึกท่ี ศธ 0522.09(01) / 
ว 3862  ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551  
 
มสธ.7.5-5(2) หลกัฐานของหน่วยงาน
ต่าง ๆท่ีขอ User name และ Password 
ในการเขา้ใชง้านระบบ 

 

  

../KPI/KPI_7.5/7.5-5(1).pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-5(1).pdf
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6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มลูของ

สถา บนัผา่นระบบเครือข่ายกบั
ส านกังา นคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน         
ท่ีก าหนด 

ในปีงบประมาณ พ .ศ.2551  มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะท างานบริหารจดัการระบบ
ฐานขอ้มลูของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 เพ่ือด าเนินการบริหาร
จดัการระบบฐ านขอ้มลู เพ่ือตอบตวัช้ีวดัท่ี 18  ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
ระบบฐานขอ้มลูอุดมศึกษา ดา้นนกัศึกษา  บุคลากร  หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา
และระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  โดยเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มลูของ
มหาวิทยาลยัผา่นระบบเครือข่ายของ สกอ .เป็นไปตามรูปแบบและเ กณฑม์าตรฐาน
ท่ี สกอ .ก าหนด   พร้อมกบัรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการตามท่ี ก.พ.ร.ก าหนด   มีผลการประเมิน ตวัช้ีวดัท่ี 18 ไดค้ะแนนระดบั 5   

มสธ.7.5-6(1) เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มลู 
ตวัช้ีวดัท่ี 18 
http://www.stou.ac.th/Sar/index18.ht
ml 
มสธ.7.5-6(2)  รายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามค ารับรองฯ ปี พ.ศ.2551 
(ตวัช้ีวดัท่ี 18) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUME
NT/QAChannel/word/pornkpi/Repor
t12m51.pdf 
มสธ.7.5-6(3)  บนัทึก สกอ. ท่ี ศธ 
0501(4) /ว 291  ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
2552  เร่ือง แจง้ผลคะแนน ก.พ.ร. 
ตวัช้ีวดัท่ี 18 ของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
มสธ.7.5-6(4) ผลคะแนนตวัช้ีวดัท่ี 18 
เผยแพร่ท่ีเวบ็ไซต ์
http://www.data.mua.go.th/cchedata/
DocUpload/score51.pdf 

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

http://www.stou.ac.th/Sar/index18.html
http://www.stou.ac.th/Sar/index18.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/pornkpi/Report12m51.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/pornkpi/Report12m51.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/pornkpi/Report12m51.pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-6(3).pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-6(3).pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-6(3).pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-6(3).pdf
../KPI/KPI_7.5/7.5-6(3).pdf
http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/score51.pdf
http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/score51.pdf
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1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  2 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.6  ระดบัความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา  (สกอ. 7.6, ก.พ.ร. 14) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่

ประชาชนอยา่งโปร่งใส  ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ ์
เวบ็ไซด ์นิทรรศการ 

มหาวิทยาลยัเห็นวา่การมีส่วนร่วมจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(พ .ศ .  2552 –  2556 )  โดย ไดมี้การประชุม คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
มหาวิทยาลยั เพ่ือวางแผนพฒันาท่ีครอบคลุมพนัธกิจทั้ง 4 ดา้นของมหาวิทยาลยั  
ไดแ้ก่  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒัธรรม โดยพิจารณาจากขอ้มลูผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการ
วิเคราะห์ SWOT  ของมหาวิทยาลยั  และไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารในเร่ืองน้ีให้
ประชาคมและสาธารณชนไดรั้บทราบและมีส่วนแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือต่างๆ  
ไดแ้ก่ ทาง Intranet  และ Internet   รวมทั้งหนงัสือพิมพ ์มติชน   

มสธ. 7.6-1(1) ค าสัง่สภามหาวิทยาลยัท่ี 
1859/2550 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (พ.ศ. 
2552-2556) 
มสธ. 7.6-1(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มสธ. 7.6-1(3) 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
OPR/Planning/pl_6/policy/P02.htm 
มสธ. 7.6-1(4) http://www.stou.ac.th 
มสธ. 7.6-1(5) หนงัสือพิมพค์มชดัลึก 
ฉบบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2551 

 
 
 

../KPI/KPI_7.6/7.6-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(1).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(2).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(2).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/P02.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/P02.htm
http://www.stou.ac.th/
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(5).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-1(5).pdf
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2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผย
และเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่อย่ างนอ้ย 
3 ช่องทาง 

มหาวิทยาลยัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาและประชาชนทัว่ไปในฐาน ะผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholders) แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อการจดัท าแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2552 -  2556)  ไดต้ามช่องทาง  
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทาง Intranet  และ Internet   รวมทั้งหนงัสือพิมพ์มติชน  ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์  2551  เพ่ือใหแ้ผนพฒันาฉบบัดงักล่าวมาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

มสธ. 7.6-2(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 7.6-
1(2), 7.6-1(3), 7.6-1(4) และ 7.6-1(5) 

3.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริหารง าน โดยมี
เจ้ าหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและมีการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 นอกจากการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเสีย (Stakeholders) แลว้  
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัไดน้ านโยบายการบริหารจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงคณะใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้รับต าแหน่งในเดือนมิถุนายน 2551 มา
ปรับปรุงแผนพฒันาใหค้รอบคลุมครบถว้นและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนดว้ย  ต่อมา
มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะท างานข้ึนมา 1 คณะ  คือ “คณะท างานจดัท าประเด็ น
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั และกลยทุธ์หลกั รวมทั้งการแปลงแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552-2556) ไปสู่การปฏิบติั ” ทั้งน้ีเพ่ือท า
หนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการ ฯ ในการจดัท าแผนพฒันาใหแ้ลว้เสร็จ  และน าเสนอ
คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมติัแผนพั ฒนา ฯ ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานจดัท าแผนพฒันาฯ และกรอบเคา้โครงของแผนพฒันาฯ ไดผ้า่นการ
เห็นชอบจากท่ีประชุม “คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา  มสธ. (พ.ศ.2552–2556 )” 
และสภามหาวิทยาลยัดว้ยแลว้ 
  
 

มสธ. 7.6-3(1) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ี 
296/2551 เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานจดัท า
ประเดน็ยทุธศาสตร์เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั 
และกลยทุธ์หลกั รวมทั้งการแปลง
แผนพฒันา มสธ. (พ.ศ. 2552-2556) 
ไปสู่การปฏิบติั และรายงานการประชุม
คณะท างานฯ ร่วม 7 ประเดน็
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 – 2556) ลงวนัท่ี 
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
มสธ. 7.6-3(2) แผนการด าเนินงาน “การ
จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552-2556) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชน

ไปประกอบการบริหารงาน  โดยมี
เจ้ าหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและมีการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  (ต่อ) 

คณะท างาน ฯ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัร่าง ท่ีมีเน้ือหาสาระประกอบดว้ย  
วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ วตัถุประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค ์ ตั วช้ีวดั  และ
ค่าเป้าหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการก าหนดกลยทุธ์  และแผนงาน / โครงการ
ส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ (Initiative Project) ไดมี้การน าผลการวิเคราะห์ SWOT  
นโยบายจากสภามหาวิทยาลยั  และผูบ้ริหารระดบัสูงคณะใหม่  รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คณะกรรม การจดัท าแผนมาใชซ่ึ้งใน
ระยะแรก  คือไตรมาสจดัท าแผนพฒันา ฯ ใหท่ี้ประชุมสภามหาวิทยาลยัทราบ  
และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการจดัท าแผนพฒันาฯ เป็นระยะ   ต่อมา  
แผนพฒันา มสธ . ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ฉบบัร่าง  ท่ีเป็นผลมาจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายยทุธศาสตร์ในแผนปฏิ บติัราชการ  ประจ าปี พ .ศ. 2552  ซ่ึง
เป็นปีเร่ิมตน้ของแผนพฒันา ฯ ฉบบัน้ี  และไดก้ าหนดตวัช้ีวดัของเป้าประสงค ์ 
และระบุค่าเป้าหมายทุกปี  ตั้งแต่ปี  พ .ศ. 2552 ถึง ปี พ .ศ. 2556  พร้อมกบัจดัท า
แผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map)ของแผนพฒันา ฯ แลว้เสร็จ  หลงัจากนั้นได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 10/2551  เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน  
2551  พร้อมกบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2552 ดว้ย  แต่อยา่งไรกต็ามในระหวา่ง การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  สภาวิชาการ  และคณะผูบ้ริหาร  เพ่ือพิจารณ าแผนพฒันา ฯ ร่วมกนั
ก่อนจะอนุมติัพร้อมกบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเงิน
นอกงบประมาณประจ าปีพ .ศ . 2552  ต่อไป  อยา่งไรกต็าม  ในระหวา่งน้ี
มหาวิทยาลยัไดท้ าการเผยแพร่สารของแผนพฒันา  มสธ . (พ.ศ. 2552 – 2556 ) ซ่ึง
ยงัเป็น –ฉบบัร่าง – ผา่นทางระบบ Intranet  และ  Internet  ดว้ยแลว้ 

มสธ. 7.6-3(3) กรอบเคา้โครงและแนว
ทางการจดัท าแผนพฒันาฯ (ฉบบัเสนอ
สภามหาวิทยาลยั) 
มสธ. 7.6-3(4) รายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
มสธ. 7.6-3(5) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 
2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2551 
และคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 
2551  
มสธ. 7.6-3(6) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 1.1-
7(1) แผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 5 ปี 
(พ.ศ. 2552-2556) 

../KPI/KPI_7.6/7.6-3(3).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(3).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(3).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(4).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(4).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(4).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(4).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(5).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(5).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(5).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(5).pdf
../KPI/KPI_7.6/7.6-3(5).pdf
../KPI/KPI_1.1/1.1-7(1).pdf
../KPI/KPI_1.1/1.1-7(1).pdf
../KPI/KPI_1.1/1.1-7(1).pdf
../KPI/KPI_1.1/1.1-7(1).pdf


 

218 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน  

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั
อยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน  เช่น จดั
ประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ  2 
คร้ัง 

มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา  มหาวิทยาลยัสุโขทยั - 
ธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 –  2556)  ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 
1859 /2550  ลงวนัท่ี  16  กรกฎาคม  พ .ศ. 2550  ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ
ภายในและบุคคลภายนอก ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ผูเ้ช่ี ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศึกษาชุมชน  
ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูแ้ทนประชาสงัคม   
เป็นกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั
และด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

มสธ. 7.6-4(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 7.6-
1(1) และ 7.6-1(2) 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนสามารถกระท าไดโ้ดยผา่น  WebSite ของ
มหาวิทยาลยัท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาและประชานทัว่ไปในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

มสธ. 7.6-5(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 7.6-
1(4) 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.7   ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ได้รับรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  (สกอ. 7.7) 
วธีิการคํานวณ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั 
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ (นบัซ ้าได)้ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.1 - 0.99 
5 

X100 = ร้อยละ 1.27 
394 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 0.1 - 0.99 ร้อยละ 1 – 1.99 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 2 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 1.99 
X 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 1.27 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 7.7(1) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

X 100 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.8  มกีารนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทน
หน่วยงานในสงักดัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  โดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเส่ียง 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยั ตามค าสัง่มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราชท่ี 2502 / 2550 โดยมี
ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกฝ่าย ผูแ้ทนสาขาวิชา จ านวน 2 ท่าน และผูแ้ทนหน่วยงาน
สนบัสนุน จ านวน 2 ท่าน เป็นกรรมการ มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย จดัวาง
ระบบ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานรวมทั้ง ก ากบั ควบคุม ดูแลการควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.8-1(1) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 2502 
/ 2550 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลยั 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความลม้เหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงาน  และจดัล าดั บความ  
ส าคญัของปัจจยัเส่ียง 

มีการจดัการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยั 
คร้ังท่ี 1 / 2551  วนัท่ี 17 มกราคม 2551 
คร้ังท่ี 2 / 2551  วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2551 
คร้ังท่ี 3 / 2551  วนัท่ี 28 มีนาคม 2551 
คร้ังท่ี 4 / 2551  วนัท่ี 2 -3 เมษายน 2551   

มสธ. 7.8-2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยั   
คร้ังท่ี 1 / 2551 
คร้ังท่ี 2 / 2551 
คร้ังท่ี 3 / 2551 
คร้ังท่ี 4 / 2551 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ี

ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความลม้เหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงาน  และจดัล าดั บความ  
ส าคญัของปัจจยัเส่ียง  (ต่อ) 

โดยมีการวิเคราะห์แนวทางการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ตาม
พนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการเรียนการสอน    2) ดา้น
การวิจยั   3)  ดา้นการบริการวิชาการและการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  และ 
4) ดา้นการบริหารจดัการ   

 

3.  มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง  
โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการ
สร้างความรู้  ความเขา้ใจใหก้บั
บุคลากรทุกระดบัในดา้นการ
บริหารความเส่ียง  และการ
ด าเนินการแกไ้ข  ลด หรือป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็น
รูปธรรม 

1) มีการจดัท าแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ตามแบบ ปอ.3 โดย
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั
มอบนโยบายใหร้องอธิการบดีแต่ละฝ่ายก ากบั ดูแล ใหเ้ป็นไปตามแผนฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 4 / 2551  

2)  มีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบั ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ืองการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงในระดบัส่วนงานยอ่ย เม่ือวนัท่ี 20 
มีนาคม 2551  

มสธ. 7.8-3(1) รายงานการประชุม 
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั  คร้ัง
ท่ี 4 / 2551 
มสธ. 7.8-3(2) รายงานการควบคุม
ภายใน ระดบัองคก์ร (ส าหรับงวด 1 
ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) 
มสธ. 7.8-3(3) บนัทึกท่ี ศธ. 0522.13 / ว 
23 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2551 เร่ือง ขอ
เชิญเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เร่ืองการควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียงในระดบัส่วนงานยอ่ย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเส่ียง 
รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายก ากบั ดูแล ใหมี้การด าเนินการตามแผนฯ และใหส่้วนงาน
ยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานตามแบบการรายงานการควบคุมภายใน ระดบัส่วน
งานยอ่ย ประจ าปี 2551 งวดท่ี 1 ตุลาคม 2550 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 

มสธ. 7.8-4(1) บนัทึกท่ี ศธ 0522.13/ ว 
155 ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 เร่ือง
รายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี 
2551 

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมี
การก าหนดแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงต่อมหาวิทยาลยั 

มีการติดตามผลการด าเนินงานจากทุกส่วนยอ่ยในการประชุมการควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1 / 2551 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2551 รวมทั้ง มีการ
พิจารณาปรับแผนบริหารความเส่ียง ปี 2552 ร่วมกนั 

มสธ. 7.8-5(1)  รายงานการประชุมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
คร้ังท่ี 1/2551  
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9 ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (สกอ. 7.9) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 

1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ในการประเมินผลภายในสถาบนั 

 

ระดบัมหาวทิยาลยั  :   มสธ . ก าหนดแนวทางการด าเนินการ / แผนงานการ
ประเมินผลภายใน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 2551โดยอธิการบดีมีนโยบายและสัง่
การใหมี้การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ และการประเมินผลของหน่วยงาน
ระดบัสาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง ต่ออธิการบดี เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ
ในการบริหารจดัการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน และตอ้งการใหห้น่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ทุกระดบัได้
ตระหนกัถึงผลส าเร็จจากปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน และเขา้ใจถึ งผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากผลส าเร็จในระดบัหน่วยงาน โดย กองแผนงาน ฝ่า ยวางแผนและพฒันา
ระบบงาน ไดจ้ดัท า คู่มือการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 -  
30 กนัยายน 2551) ข้ึน และจดัประชุมช้ีแจงหน่วยงานเก่ียวกบัการจดัท าค ารับรองฯ 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือใหห้น่วยงานใชเ้ป็นกรอบ แนวทางในการจดัท า
ค ารับรองการปฏิบติัราชการฯ และน ามาประชุมร่วมลงนามในค ารับรองฯ พร้อม
กนั เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 

มสธ. 7.9-1(1)  คู่มือ การจดัท าค ารับรอง
การปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (1 
ตุลาคม 2550 -  30 กนัยายน 2551) 
มสธ. 7.9-1(2)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 130 วนัท่ี 29 ตุลาคม 
2550 เร่ือง การจดัท าค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
มสธ. 7.9-1(3)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 145 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2550 เร่ือง การลงนามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ

ในการประเมิน ผลภายในสถาบนั   
(ต่อ) 

 

ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  มีแนวทาง
การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ การด าเนินงาน และการประเมินผลภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2551 โดยยึดกรอบแนวทางเดียวกนักบัระดบั
มหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.9-1(4)  เอกสารลงนามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ระหวา่งอธิการบดีกบัหวัหนา้ส่วน
ราชการภายใน มสธ. 

2.  มีแผนการประเมินผลภายในสถาบนั 
 

ระดบัมหาวทิยาลยั  :   มสธ. ไดก้ าหนดแผนการป ระเมินผลภายในสถาบนัไว้
ชดัเจน ในคู่มื อการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 -  
30 กนัยายน 2551) ในหวัขอ้ กลไกและวธีิการในการจดัทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดบัหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ.2551  ระบุใหห้น่วยงาน
ด าเนินการตามค ารับรองฯ และประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
โดยส่งรายงานการประเมินตนเอง ต่อกองแผนงาน ดงัน้ี 

 -  รอบ 6 เดือน ภายในวนัท่ี 15 เม.ย. 51 
  -  รอบ 9 เดือน ภายในวนัท่ี 15 ก.ค. 51 
  -  รอบ 12 เดือน ภายในวนัท่ี 15 ต.ค. 51 
  ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  ใช้

แผนการป ระเมินผลภายในหน่วยงาน ตามคู่มือ การจดัท าค ารับรองการปฏิบติั
ราชการระดบัหน่วยงาน  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 -  30 กนัยายน 2551) ในหวัขอ้ กลไกและวธีิการในการ
จดัทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ.2551 
ร่วมกนัทุกหน่วยงาน 

มสธ. 7.9-2(1)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 24 วนัท่ี 24 มีนาคม 2551 
เร่ือง รายงานค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ ระดบัหน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 
2551) 
มสธ. 7.9-2(2)  บนัทึก ท่ี ศธ 
0522.01(03)/ว 53 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2551 เร่ือง รายงานค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ ระดบัหน่วยงาน  มหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ  9 เดือน 
(1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551) 
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2.  มีแผนการประเมินผลภายในสถาบนั  

(ต่อ) 
 

 มสธ. 7.9-2(3)  บนัทึก ท่ี ศธ 0522.01(03)/
ว 67 วนัท่ี 23 กนัยายน 2551 เร่ือง รายงาน
ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั
หน่วยงาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน   (1 
ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) 

3.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย
ตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ
สถาบนั 

ระดบัมหาวทิยาลยั  :   มสธ . ไดจ้ดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ 2551 ต่อ ส านกังาน ก .พ.ร. มีการก าหนดตวับ่งช้ี และเป้าหมายตามพนัธ
กิจและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหห้น่วยงานถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ลงสู่ระดบัหน่วยงาน ครบทั้ง 4 มิติ  ไดแ้ก่ 

มิติท่ี 1 มิติดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ 
มิติท่ี 2 มิติดา้นคุณภาพ 
มิติท่ี 3 มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
มิติท่ี 4 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 

ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  จดัท าค า
รับรองฯ ระดบัหน่วยงาน โดยก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีถ่ายทอดมาจากระดบั
มหาวิทยาลยั และตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งพนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ครบทั้ง 4 มิติ  เหมือนกบัระดบัมหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.9-3(1)  เอกสารการลงนามค า
รับรองการปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน 
ระหวา่งอธิการบดี กบั ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา ผูอ้  านวยการส านกั 
สถาบนั กอง/ ศูนย ์และหวัหนา้งาน /หน่วย 
(แบบ รป.กผ. 1/51)  
มสธ. 7.9-3(2)  ค ารับรองการปฏิบติั
ราชการระดบัหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2551 (แบบ รป.กผ. 2/51) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
4.  มีการจดัท า Strategy Map ของ

หน่วยงานในระดบัคณะหรือ
เทียบเท่า โดยก าหนดเป้าประสงค์
ของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยง
กบัเป้ า ประสงคแ์ละประเดน็
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

ระดบัมหาวทิยาลยั :   มสธ. ท าการทบทวน ยืนยนัวิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
และจดัท า Strategy Map ของระดบัมหาวิทยาลยั และก าหนดใหทุ้กหน่วยงานจดัท า
ค ารับรองฯ โดยมีการทบทวน ยืนยนัวิสยัทศัน ์และประเดน็ยทุธ์ศาสตร์ของ
หน่วยงาน แลว้จดัท า Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค ์
และประเดน็ยทุธศาสตร์หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  ท าการ
ทบทวน ยืนยนัวิสยัทศัน ์และประเดน็ยทุธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน แลว้จดัท า 
Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค ์ ประเดน็ยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

มสธ. 7.9-4-5(1)  Strategy Map ของ
มหาวิทยาลยั 
มสธ. 7.9-4-5(2)  Strategy Map ของแต่
ละหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์
และประเดน็ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

5.  มีการยืนยนัวิสยัทศันแ์ละประเดน็
ยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษา
ในระดบัคณะ หรือเทียบเท่า 

6.  มีระบบในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ี และ
เป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ 

ระดบัมหาวทิยาลยั  :   มสธ. จดัใหมี้ระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามค ารับรองฯ ของระดบัหน่วยงาน  ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9  
เดือน และ รอบ 12 เดือน บนัทึกลงใน SAR Card  สรุปเพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้
ในการปฏิบติัราชการของทุกหน่วยงาน 

ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  มีระบบใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามค ารับรองฯ ของระดบัหน่วยงาน 
โดยการรายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  รอบ 9  เดือน และ รอบ 12 
เดือน ต่อกองแผนงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

มสธ. 7.9-6(1)  ตารางสรุปผลการปฏิบติั
ราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ระดบัหน่วยงาน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2551 (แบบ รป.กผ. 4/51) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการหลกัฐานอ้างองิ 
7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตวับ่งช้ี และเป้าหมายตามค ารับรอง 
 

ระดบัมหาวทิยาลยั :   มสธ. ท าการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายตามค ารับรองฯ ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9  เดือน และ รอบ 12 
เดือน บนัทึกลงใน SAR Card  และในรอบ 12 เดือนไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามค ารับรองฯ ในภาพรวมของ
ทุกหน่วยงาน เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของมหาวิทยาลยั 

ระดบัหน่วยงาน :   สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วย  ท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย ค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน 
เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน และส่งกองแผนงานตามล าดบั 

มสธ. 7.9-7(1)  SAR Card  ระดบั
หน่วยงาน 
มสธ. 7.9-7(2)  รายงานการประเมินผล
การปฏิบติัราชการตามค ารับรองระดบั
หน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2551 

8.  มีการน าผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไป
เช่ือมโยงกบัระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 

 

ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. น าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของ ส านกังาน ก.พ.ร.ไป
เช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ โดยก าหนดแนวทางและวิธีการจดัสรรเงิน
รางวลัท่ีไดรั้บจาก ส านกังาน ก.พ.ร. กระจายลงสู่หน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของผูบ้ริหารของแต่ละฝ่าย 

ระดบัหน่วยงาน :  สาขาวิชา ส านกั สถาบนั และกอง/ ศูนย ์/งาน /หน่วยน าผล
การประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้าง
แรงจูงใจ ดว้ยการกระจายเงินรางวลัลงสู่ระดบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการท่ีก าหนด 

มสธ. 7.9-8(1) รายงานการประชุม
คณะท างานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการจดัสรรเงินรางวลัประจ าปีของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คร้ังท่ี 2 
/ 2552 

 
  

../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
../KPI/KPI_7.9/7.9-8(1).pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  7 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 8 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9.1  งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจาํ  (สมศ 5.10) 
วธีิการคํานวณ 

จ านวนเงินจดัสรรส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 

17,772,667.90 
=  45,108.29 บาทต่อคน 

394 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

1 - 6,499 บาทต่อคน 6,500 - 9,999 บาทต่อคน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทต่อคน 

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  9,999 บาท : คน 

 3 ผลการด าเนินงาน 45,108.29  
บาท : คน 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 7.9.1(1) งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ า   

../../CenterDatabase_IQA51/DB_7.9.1/DB_7.9.1.xls
../KPI/KPI_7.9.1/KPI_7.9.1.xls
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ   (สมศ. 5.11) 
วธีิการคํานวณ 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนในปีงบประมาณนั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ70 

718 
X100 = ร้อยละ 80.31 

894 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 44 ร้อยละ 45 - 69 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ70 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 69 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80.31 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 7.9.2(1) ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

X 100 

../KPI/KPI_7.9.2/KPI_7.9.2.xls
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีที่ 8.1 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ
สถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

มีแผนกลยทุธ์ / นโยบายในการจดัสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์รายได ้ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งแหล่งเงิน
งบประมาณแผน่ดิน และเงินนอกงบประมาณ และมีการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2547-2551) และแผนปฏิบติัราชการ มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

มสธ.8.1-1(1)  นโยบายหลกั 
มสธ.8.1-1(2)  นโยบายการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 
มสธ.8.1-1(3)  นโยบายการจดัสรรเงิน
รายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 
มสธ.8.1-1(4)  นโยบายการจดัสรรเงิน
เงินคงคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 
มสธ.8.1-1(5)  นโยบายการจดัสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
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2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้น
การเงิน  แผนการจดัสรร  และการ
วางแผนการใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้

มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  แผนการจดัสรร  และการวางแผนการใช้
เงินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยมีกองแผนงานท าหนา้ท่ี
วิเคราะห์และจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ตาม
โครงการท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2551 แลว้จากนั้นจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั เพ่ือกลัน่กรองร ายละเอียดทั้งประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

มสธ.8.1-2(1) แนวทางและหลกัเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
มสธ.8.1-2(2) มติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิ์น คร้ังท่ี 9 / 2550 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2550 (วาระท่ี 4.2) 
มสธ.8.1-2(3) มติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8 / 2550 เม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2550 (วาระท่ี 3.9) 

3. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูทาง
การเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้
ในการตดัสินใจ  และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 

มีการ วา่จา้งบริษทัเอกชนพฒันาระบบบญัชีสามมิติ  เพ่ือพฒันาฐานขอ้มลูดา้น
การเงิน ซ่ึงจะสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจและวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินไดต้ามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
 
 

มสธ. / กค. 8.1-3(1) สญัญาจา้ง
บริษทัเอกชนเพ่ือพฒันาระบบบญัชีสาม
มิติ เลขท่ีสญัญา 5-05/2552 
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4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่ง

เป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
มีจดัท ารายงานทางการเงิน ไดแ้ก่  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอผูบ้ริหาร คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิ์น และเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นประจ าทุก 6 เดือน และ 12 
เดือน 

มสธ. / กค. 8.1-4(1) รายงานการเงิน 
รอบ 6 เดือน 
มสธ. / กค. 8.1-4(2) รายงานการเงิน 
รอบ 12 เดือน 

5.  มีการน าขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้น
การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่คง
ขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

มีการน าขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ หาสดัส่วนของรายรับต่อการใช้
ประโยชนจ์ากสินทรัพยข์องมหาวิทยาลยั ตามตวัช้ีวดัท่ี 3.2.21 และน าขอ้มูลรายได้
และค่าใชจ่้ายเพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูทางการเงินของมหาวิทยาลยัส่ง สกอ. ตามตวัช้ีวดั
ท่ี 18 

มสธ. / กค. 8.1-5(1) รายงานผลการ
ปฏิบติัราชการตามค ารับรอง รอบ 12 
เดือน ตวัช้ีวดัท่ี 3.2.21  
มสธ. / กค. 8.1-5(2) รายงานผลการ
ปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ รอบ 12 เดือน ตามตวัช้ีวดัท่ี 18 
รายงานเผยแพร่ท่ี 6 และ 7 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการ
ใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

 ระดบัมหาวทิยาลยั : มีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบจากภายนอก เขา้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
มหาวิทยาลยัเป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปีงบประมาณน้ี มหาวิทยาลยัส่งหนงัสือ
แจง้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินแลว้ แต่ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินยงัไม่มา
ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปี 2551 
 ระดบัหน่วยงาน : มีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการ
ปฏิบติังานต่างๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระ เบียบและ
กฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบในแต่ละ
หน่วยงาน / กิจกรรม เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาสัง่การใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการต่อไป 

มสธ. / ตสน. 8.1-6(1) หนงัสือท่ี ศธ 
0522.01/434 วนัท่ี 26 มกราคม 2552 
เร่ือง การตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินประจ าปี 2551 
มสธ. / ตสน. 8.1-6(2) รายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
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7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผล
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
และน าขอ้มลูจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและ
การตดัสินใจ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัรายงานการเงินและขอ้เสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในตลอดจนขอ้เสนออ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มติ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น และสภามหาวิทยาลยัมาใชป้ระโยชน์
ในการวางแผนและการพฒันามหาวิทยาลยั ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

มสธ.8.1-7(1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. 8.1-4(1) 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 8.2  การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั  (สกอ. 8.2, สมศ. 5.4) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการการใชท้รัพยากรของ
สถาบนั 

มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั  โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพการบริหาร เนน้หลกัการใชท้รัพยากรร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในลกัษณะของการรวมบริการประสานภารกิจ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้ง
ภายในและภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น คณะกรรมการจดัสอนเสริม และ
คณะกรรมการอ านวยการสอบ เป็นตน้ 

มสธ.8.2-1(1) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิ์น 
มสธ.8.2-1(2) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอนเสริม 

2.  มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการใน
การใชท้รัพยากรของสถาบนั 

มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงสามารถ
น ามาใชว้างแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และมี
ความคุม้ค่า 

มสธ.8.2-2(1) รายงานผลการวิเคราะห์
ความตอ้งการใชท้รัพยากรของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบั
หน่วยงานอ่ืนในสถาบนั 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลยั  กล่าวคือ มีการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ สถานท่ี และบุคลากร ร่วมกนัภายในมหาวิทยาลยั เช่น การจดัประชุม 
อบรม สมัมนาต่าง ๆ ใชบ้ริการไดท่ี้อาคารศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม ท่ีใหบ้ริการทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั หรือหากหน่วยงานภายในตอ้งการวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่ น LCD โปรเจคเตอร์  ใหข้อใชท่ี้ส านกัเทคโนโลยี
การศึกษา เป็นตน้ 

มสธ.8.2-3(1) แผนการใชท้รัพยากร 

 
 

../KPI/KPI_8.2/8.2-1(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-1(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-1(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-1(2).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-1(2).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-2(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-2(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-2(1).pdf
../KPI/KPI_8.2/8.2-3(1).pdf


 

236 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบั

หน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั 
มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลยั  เช่น การสอนผา่น
ดาวเทียมร่วมกบัส่ือทางไกลวงัไกลกงัวล เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ยงัทอ้งท่ีห่างไกลในส่วนภูมิภาค การใชโ้รงเรียนประจ าจงัหวดัเพ่ือเป็นสนามสอบ / 
เป็นศูนยบ์ริการการศึกษา /เป็นสถานท่ีสอนเส ริม หรือการขอใชบ้ริการหอ้งสมุด
ประชาชน วางส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัเพ่ือใหน้กัศึกษา/ประชาชน ผูส้นใจ ใช้
บริการ และการขอเช่าสถานีวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์เป็นตน้ 

มสธ.8.2-4(1) แผนการใชท้รัพยากร 

5. มีผลการประหยั ดงบประมาณท่ีเกิด
จากการใชท้รัพยากรร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  เช่น 
การใชส้ถานท่ีสอบ การจดัสอนเสริม หรือการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ตาม
โรงเรียนในจงัหวดัต่างๆ ท าใหเ้กิดความประหยดั เน่ืองจากไม่ตอ้งตั้งศูนยฯ์ เป็น
ของตนเอง หรือการสอนผา่นดาวเทียมร่วมกบัส่ือทางไกลวงัไกลกงัวล ท่ีช่วยใน
เร่ืองของการประหยดัตน้ทุนดา้นงบประมาณในการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ชุมชน เป็นตน้ 

 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 8.2.1 ร้อยละของเงนิรายได้ต่องบดาํเนินการ  (สมศ. 5.6(1)) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

วธีิการคํานวณ 
งบด าเนินการจากเงินรายไดใ้นปีงบประมาณนั้น 

งบด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 50 

1,151,996,710 
X100 = ร้อยละ 65.77 

1,751,634,610 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 49 
 3 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 65.77 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 8.2.1(1) ร้อยละของเงินรายไดต่้องบด าเนินการ 

X 100 

../KPI/KPI_8.2.1/KPI_8.2.1.xls


 

239 
 

ตวับ่งช้ีที่ 8.2.2 ร้อยละของเงนิเหลอืจ่ายสุทธิต่องบดาํเนินการ  (สมศ. 5.8) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน) 

วธีิการคํานวณ 
เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น 
งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 5 - 9 หรือ มากกวา่ร้อยละ 15 
ของงบด าเนินการ 

311,273,747.54 
X100 = ร้อยละ 17.82 

1,746,766,410 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
ร้อยละ 1 – 4 

ของงบด าเนินการ 
ร้อยละ 5 - 9 หรือ มากกวา่ร้อยละ 15  

ของงบด าเนินการ 
ร้อยละ 10 -15 

ของงบด าเนินการ 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 5 - 9 
 2 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 17.82 

                   *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารอ้างองิ 

มสธ. 8.2.2(1) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ   

X 100 

../KPI/KPI_8.2.2/KPI_8.2.2.xls
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีที่ 9.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ. 9.1, สมศ. 7.1) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.   มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในท่ี 
เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ
สถาบนั 

มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึงมีองคป์ระกอบ และตวัช้ีวดั
การประกนัคุณภาพท่ีครอบคลุมทั้ง  สกอ .  สมศ.  และ  ก.พ.ร.   รวมทั้ง ยงัเพ่ิมเติม
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ท่ีสะทอ้ นคุณภาพการศึกษาระบบเปิดทางไกลซ่ึงสามารถรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัมหาวทิยาลยั 
ใช ้9 องคป์ระกอบ  ตามแนวทาง สกอ .  และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี สมศ .  
ก.พ.ร. และตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  รวมทั้งส้ิน  61  ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสาขาวชิา   
ใช ้ 9  องคป์ระกอบ  50  ตวับ่งช้ี 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัสํานัก/สถาบัน    
ใช ้ 3  องคป์ระกอบ  9  ตวับ่งช้ี  
ยกเวน้  บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพ่ิมบางองคป์ระกอบตามภารกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มสธ. 9.1-1(1)  คู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา  2551-2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
  ระบบการประเมนิคุณภาพภายใน  ใชร้ะบบคะแนนเตม็ 3.00 คะแนน  

และไม่ก าหนดค่าน ้าหนกั  (คือ ทุกตวับ่งช้ีมีน ้าหนกัเท่ากบัหน่ึง )และ
แบ่งตวับ่งช้ีออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  และ
ผลผลิต   ทั้งน้ีไดมี้การก าหนดใหต้ั้งค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีทุกตวัไวท่ี้
เกณฑข์ั้นสูงสุดของคะแนนระดบั 2 

 
 
 
 
 

 -     มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัสาขาวิชา  
และระดบัส านกั/ สถาบนั 
 

มสธ. 9.1-1(2) ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ระดบัมหาวิทยาลยั / ระดบัสาขาวิชา / 
ระดบัส านกั / ระดบัสถาบนั 

 -     มีการก าหนดปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปี  และเวียนแจง้
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบติั 
 

มสธ.9.1-1(3)  หนงัสือ ศธ0522.13/ว11 
ลงวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2552   เร่ือง
ปฏิทินกิจกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีการศึกษา 2551 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้

ความส าคญัเร่ืองการประกนั -     
คุณภาพจากคณะกรรมการระดบั
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของ
สถาบนั   ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

-   มีการก าหนด  ทบ ทวน  และปรับปรุงนโยบายการประกนั คุณภาพ  โดยฝ่าย
วางแผนและพฒันาระบบงานไดน้ าผลก ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
และผลการประเมินภายนอกมาจดัท าเป็น(ร่าง)แผนยกระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดบั 
สาขาวิชาและระดบัส านกั/สถาบนั 

 

มสธ.9.1-2(1) หนงัสือ ศธ.0522.13/ว 
136   ลงวนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2551     
เร่ืองประชุมสมัมนาเพ่ือจดัท าแผน
ยกระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 

 -   จากนั้นไดน้ า (ร่าง )  แผนยกระดบัการประกนัคุณภาพดงักล่าว   เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั   ซ่ึงมี
อธิการบดี  เป็นประธาน   และมีผูท้รงคุณวฒิุจากทั้งภายในและภายนอกเป็น
กรรมการและท่ีประชุมไดพิ้จารณาใหข้อ้เสนอแนะ  (ร่าง) แผนยกระดบัการ
ประกนัคุณภาพดงักล่าว    ก่อนเวียนแจง้หน่วยงานต่าง ๆ  น าไปใชเ้ป็น     
แนวทางพฒันาคุณภาพต่อไป 

มสธ.9.1-2(2)   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ระดบัมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือ
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552  (วาระท่ี 3.7) 
 

3.  มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี  และ
เกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการอุดมศึกษา  และ
มาตรฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
สอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดกรอบการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลอ้งกั บ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานคุณภาพของ สมศ . และ ก .พ.ร. รวมทั้งเพ่ิมเติม
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    เพ่ือสะทอ้นคุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล  ซ่ึงจะ
สามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพโดย สกอ . สมศ.และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ได้
อยา่งเหมาะสม 

มสธ.9.1-3(1) อา้งถึงเอกสาร  
มสธ. 9.1-1(1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  มีการด าเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุม
คุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจ า (อยา่งนอ้ย 3 ปี  นบัรวม
ปีท่ีมีการติดตาม) 

-  การพฒันาและการควบคุมคุณภาพเร่ิมจากส่วนกลางคือศูนยป์ระกนั ฯ  ได้
ออกแบบรูปแบบการจดัท ารายงา นการประเมินตนเอง ( SAR)  ทั้งระดบั
สาขาวิชา   หน่วยงานสนบัสนุน  และระดบัมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีเพ่ือให ้ SAR ทุกหน่วยงานมีเน้ือหาสาระท่ี
จ าเป็นและพอเพียงต่อการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา  จากนั้นจะมีการ
ประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงา นต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวขอ้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นก่อน
ประกาศใหทุ้กหน่วยงานน าไปใช ้

มสธ.9.1-4 (1) หนงัสือ  ศธ.0522.13/ว22    
ลงวนัท่ี  30  มีนาคม  2552 เร่ือง  ขอเชิญ
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  
2551 

 

 -    มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  
โดยมหาวิทยาลยัมีการก าหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ตอ้งจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  เป็นตน้มา  จากนั้นจะก าหนด
ช่วงเวลาท่ีตอ้งรับการตรวจประเมินคุ ณภาพภายใน  จากคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งประจ าปี  โดยในปีการศึกษา  2551 ไดมี้การปรับปฏิทินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ เพ่ือเร่งรัดใหก้ระบวนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสามารถด าเนินงานไดแ้ลว้เสร็จภายใน  120 วนั  นบัจากส้ินปี
การศึกษา 

มสธ. 9.1-4 (2)   รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลยั /
สาขาวิชา / ส านกั / สถาบนั (ปี 2549, 
2550 ,2551) 
มสธ.9.1-4(3)  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ของมหาวิทยาลยั / สาขาวิชา /ส านกั/
สถาบนั 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

5.  มีการน าผลการประกนัคุณภาพมา
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยั /สาขาวิชา / ส านกั / สถาบนัไดน้ าผลการประกนัคุณภาพรวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจ าปีมาพฒันาก าหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  โดยจะแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนใน 
SAR (ส่วนท่ี 1) นอกจากน้ี  ในส่วนทา้ยของ  SAR (ส่วนท่ี 3) ยงัมีการวิเคราะห์  
SWOT  ตนเองและจดัท าแผนยกระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้ว้ย  การน า
ผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่ง
เด่นชดัของมหาวิทยาลยั  ไดแ้ก่   
             1) ศูนย ์ฯประกันคุณภาพการศึกษาน าผลการด าเนินงานจากการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2550  มาใชใ้นการจดัสรรเงิน
รางวลัใหแ้ก่หน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน ระดบัดีมากข้ึนไป 

             2) ศูนย ์ฯ ประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ประจ าปีการศึกษา  2551-
2552 

3) ศูนย ์ฯ ประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท าปฏิทินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2551  และเวียนแจง้หน่วยงานทราบ เพ่ือ
ถือเป็นแนวปฏิบติั 

มสธ. 9.1-5 (1)  รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2551 
มสธ.9.1-5 (2)  รายงานการประชุม
คณะท างานจดัสรรเงินรางวลัประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2551 ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  คร้ังท่ี 
1/2552 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม  2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
6.  มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ี

สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  และใชร่้วมกนัทั้งระดบั
บุคคล  ภาควิชา คณะ  และสถาบนั 

ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ไดข้อ ความร่วมมือจากหน่วยงา น
ต่าง ๆ  เพ่ือจดัท าระบบขอ้มลูและสารสนเทศสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ และใช้
ร่วมกนัไดทุ้กระดบั    ดงัน้ี 

1) จดัท าขอ้มลูกลาง  (ขอ้มลูพ้ืนฐาน)   ซ่ึงไดแ้ก่ 
          - ขอ้มลูนกัศึกษา / ผูส้ าเร็จการศึกษา 
          -  ขอ้มลูหลกัสูตร 
          -  ขอ้มลูบุคลากร 
          -   ขอ้มลูงบประมาณ 

2)  จดัท าขอ้มลูระดบัตวัช้ีวดั   ในกรณีท่ีตอ้งใชผ้ลประเมินร่วมกนั   มีการ
ประชุมหารือเพ่ือก าหนดเจา้ภาพหลกั   เพ่ือรับผิดชอบการตอบตวับ่งช้ี
เหล่านั้น รวมทั้งการจดัหาเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแลว้ประกาศขอ้มลูเพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบและโตแ้ยง้เพ่ือหาขอ้ยติุก่อนน า ไปใชจ้ดัท า  SAR  
ซ่ึงท าใหข้อ้มลูของตวับ่งช้ีดงักล่าวทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบั
มหาวิทยาลยัสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั    

มสธ. 9.1-6(1) Web site  ศูนยป์ระสานงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
QAChannel/IQA51.htm 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั   อาทิ 
      1)  จดัศึกษาดูงานของสถาบนัการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นดา้นการประกนั

คุณภาพ   โดยเชิญผูบ้ริหาร / ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของสาขาวิชา  
/ส านกั / สถาบนั  เขา้ร่วม ดูงานท่ี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   เม่ือ
วนัท่ี  30  มีนาคม  2552  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ระหวา่งวนัท่ี  
20 -21  พฤษภาคม  2552   

         
 
 
 
 
     

 
 

มสธ.9.1-7(1)  หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2  ฉบบั  คือ 
1) หนงัสือท่ี ศธ. 0522.13/1411  ลงวนัท่ี 
24  มีนาคม  2552  เร่ืองขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร 
2)   หนงัสือท่ี ศธ 0522.13 /1776 ลง
วนัท่ี  21  เมษายน  2552  เร่ือง ขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอประสบการณ์สานต่องานประกนัคุณภาพ
การศึกษา เม่ือวนัองัคาร ท่ี 12 พฤษภาคม  2552  โดยเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยั  3 แห่ง ไดแ้ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานครและมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   เขา้ ร่วมเป็นวิทยากรแล กเปล่ียน
เรียนรู้กบัคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

 

มสธ.9.1-7(2) 
-   หนงัสือ  ศธ.0522.13/1842  ลงวนัท่ี 
24  เมษายน  2552  เร่ืองขอเรียนเชิญเป็น
วิทยากรผูร่้วมเสวนาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้: ถกัทอ ประสบการณ์สานต่องาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา (ผศ.ประเสริฐ 
อคัรประถมพงศ ์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั) 
-   หนงัสือ  ศธ.0522.13/1843  ลงวนัท่ี 
24  เมษายน  2552  เร่ืองขอเรียนเชิญเป็น
วิทยากรผูร่้วมเสวนาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้: ถกัทอ ประสบการณ์สานต่องาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา  
(รศ.เท้ือน  ทองแกว้  จากมหาวิทยาลยั
ราชภฎัสวนสุนนัทา) 
-   หนงัสือ  ศธ.0522.13/1844   
ลงวนัท่ี 24  เมษายน  2552  เร่ืองขอเรียน
เชิญเป็นวิทยากรผูร่้วมเสวนาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้: ถกัทอประสบการณ์
สานต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 (อาจารยข์วญัใจ  จินดานุรักษ ์ จาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร) 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                    *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั  (ต่อ) 

 
 
 
 

   3)  จดัฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยน าหลกัสูตร สกอ . 
(หลกัสูตรท่ี 2) มาขยายผล  ระหวา่งวนัท่ี  2-3   ตุลาคม  2551   เพ่ือสร้างผู ้
ประเมินของมหาวิทยาลยันั้นใหเ้ขา้สู่มาตรฐานผูป้ระเมินของ สกอ . ซ่ึงจะท า
ใหผู้ป้ระเมินเหล่านั้นสามารถประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษาใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ได ้

 

มสธ.9.1-7(3) ค าสัง่
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ท่ี 
2828/2551  เร่ืองแต่งตั้งวิทยากรและให้
บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบนัการศึกษา   หลกัสูตรท่ี 2 
(หลกัสูตรขยายผล)  รุ่นท่ี 1 : 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ตวับ่งช้ีที่ 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา (สกอ. 9.2) 
(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 

 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นกัศึกษา 

มีระบบการใ ห้ความรู้ และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแ ก่นกัศึกษาโดย
ก าหนดกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนิน งานอยา่งมีคุณภาพเพ่ือใชใ้นชุด
วิชาต่าง ๆ อาทิ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งผ่ าน
การอบรมก่อนส าเร็จการ ศึกษามีกิจกรรมดา้นการวางแผน การประเมินผล ชุด
วิชาการประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
         นอกจากน้ี  ยงัมีการบรรยายใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่ผูน้ าชมรมนกัศึ กษาทัว่ประเทศในการประชุมสมัมนา เม่ือวนัท่ี 5 
มิถุนายน 2552 

มสธ. 9.2-1(1) PowerPoint การบรรยาย
ใหแ้ก่ผูน้ าชมรมนกัศึกษา มสธ. 

2.  มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน า
ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไป
ใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 

มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นกิจกรรม
นกัศึกษา เช่น กิจกรรมชมรมนกัศึกษา เป็นตน้ 

มสธ. 9.2-2(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ.9.2-
1(1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3.  มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

นกัศึกษามหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
โดยมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2551 ในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

กจิกรรม ระดบัคะแนน
ความพงึพอใจ 

กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ 
- คุณภาพอาจารยผ์ูส้อน 
- ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 
4.54 
4.17 

กิจกรรมฝึกปฏิบติัฝึกทกัษะ 4.29 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 4.06 
กิจกรรมสมัมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา 

- คุณภาพอาจารยผ์ูส้อน 
 ภาคตน้ 
 ภาคปลาย 

- ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 ภาคตน้ 
 ภาคปลาย 

 
 

4.43 
4.85 

 
4.28 
4.38 

- กิจกรรมสมัมนาเขม้ระดบับณัฑิตศึกษาคุณภาพ
อาจารยผ์ูส้อน 
 ภาคตน้ 
 ภาคปลาย 

- ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 ภาคตน้ 
 ภาคปลาย 

 
 

4.29 
4.67 

 
4.33 
4.46  

มสธ. 9.2-3(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ. 
2.12.9  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
4.  นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการ

คุณภาพในการพฒันาคุณภาพของ
กิจกรรม หรือโครงการนกัศึกษา 

นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ  (PDCA) ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนกัศึกษา เช่น ในการจดัท ากิจกรรมหรือโครงการของชมรมนกัศึกษา
ท่ีนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าแผนกิจกรรมโครงการในแต่ละปี
จนกระทัง่ด าเนินการประเมินผลโครงการและน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
ด าเนินการวางแผนโครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 

มสธ. 9.2-4(1) อา้งถึงเอกสาร มสธ.9.2-
1(1) 

5.  นกัศึกษาสร้ างเครือข่ายการพฒันา
คุณภาพภายในสถาบนั หรือระหวา่ง
สถาบนั 

นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูน้ าชมรมนกัศึกษาประจ าปี ตั้งแต่การร่วมกนัจดัท าแผนกิจกรรมโครงการ
ในแต่ละปี 
 นอกจากน้ี ฝ่ายบริการการศึกษา ไดจ้ดัท าโครงการใหน้กัศึกษาไดส้ร้าง
เครือข่ายนกัศึกษาระหวา่งสถาบนั ดงัน้ี 

1. จดัโครงการ “ค่ายเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง ปี 2552”  
2. โครงการกีฬาสมัพนัธ์ชมรมนกัศึกษา และชมรมบณัฑิต มสธ . 14 จงัหวดั

ภาคใต ้

มสธ. / สบศ. 9.2-5(1) โครงการ  
“ค่ายเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง  ปี 
2552” 
มสธ. / สบศ. 9.2-5(2) โครงการกีฬา
สมัพนัธ์ชมรมนกัศึกษา และชมรม
บณัฑิต มสธ. 14 จงัหวดัภาคใต ้
มสธ. / สบศ. 9.2-5(3) บนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ 
 

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการ
ประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ี
นกัศึกษาด าเนินการ  และในส่วนท่ี
นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนั
คุณภาพของสถาบนั 

มีระบบการติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ
และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
โดยมีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของชมรมทุกส้ินภาคการศึกษา   รวมทั้ง มี
การรายงานผลความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  ใน
ปีการศึกษา 2551  

มสธ. / สบศ. 9.2-6(1) รายงานสรุปผลการ
จดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
7.  มีการน าผลการประเมินไปพฒันา

กระบวนการใหค้วามรู้และกลไก
การด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

- - 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  5 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้แรก 

                      *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตวับ่งช้ีที่ 9.3  ระดบัความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มีการด าเนินการตามระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในอยา่งต่อเน่ือง 

มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
มหาวิทยาลยั สาขาวิชา  ส านกั และหน่วยงานในส านกังานอธิการบดี อยา่งต่อเน่ือง
รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการประกนัคุณภาพการศึ กษา  เพ่ือถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้ในระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง เช่นการเปล่ียนแปลงตวับ่งช้ีของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน ) ( สมศ .)/
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และการจดัปร ะชุมเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการเกบ็ขอ้มลูตามตวับ่งช้ี  ส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2551  เพ่ือใหห้น่วยงานต่าง ๆ รับทราบและมีความรู้ความ
เขา้ใจและมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั 

มสธ.9.3-1(1) อา้งถึงเอกสารหมายเลข 
มสธ. 9.1-4(1) 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและพฒันาการของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของมหาวิทยาลยัดงัน้ี 
ในปีการศึกษา  2549  มหาวิทยาลยัตอ้งรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จาก สมศ.  มหาวิทยาลยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตามตวับ่งช้ีของ สมศ .  พบวา่มีหลาย
ตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงภารกิจของมหาวิทยาลยั  และการเกบ็ขอ้มลูตามตวับ่งช้ีดงักล่าว  
จะเป็นจุดเร่ิมตน้ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรวบรวม เป็นฐานขอ้มลู  ซ่ึงจะ
เป็นประโยชนต่์อไปในอนาคต  ฝ่ายวางแผนฯ   โดยศูนยป์ระสานงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา   จึงไดป้รับปรุงตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ 

มสธ.9.3-2(1) อา้งถึงเอกสารหมายเลข 
มสธ. 9.1-1(1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  มีการปรับปรุงระบบประกนั

คุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและพฒันาการของ
มหาวิทยาลยั  (ต่อ) 

 
 

มหาวิทยาลยัใหค้รอบคลุมตวับ่งช้ีของ สมศ.   ดว้ย นอกจากน้ี  ยงัไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ี
บางตวัของ ก .พ.ร.  รวมทั้งก าหนดตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพของมหาวิทยาลยัระบบเปิด
ทางไกล  เพ่ือใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการตวับ่งช้ีต่าง ๆ  เขา้
ไวใ้นคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงจะใชต้ั้งแต่ปี 2551 
เป็นตน้ไป 

 

3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใ นต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภามหาวิทยาลยั  
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผา่น Website 
ของมหาวิทยาลยั 
 

มสธ.9.3-3(1)  http://www.stou.ac.th 
 

4.  มีการน าผลการประเมินไปใชใ้น
การปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยผนวกผลการประเมินภายในมหาวิทยาลยั  รวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก  โดยตวับ่งช้ีท่ีเป็นจุดเด่นมหาวิทยาลยัจะรักษามาตรฐานและเสริม
ใหเ้ด่นยิ่งข้ึน  ส่วนตวับ่งช้ีท่ีเป็นจุดดอ้ย  มหาวิทยาลยัจะน าเสนอใหแ้ก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบเพ่ือใหห้น่วยงานก าหนดมาตรการและรายละเอียด  วิธีการด าเนินการ  
เพ่ือการพฒันาและยกระดบัคุณภาพของผลการด าเนินการ ของหน่วยงานตามตวั
บ่งช้ีใหสู้งยิ่งข้ึนต่อไป 

มสธ. 9.3-4(1) แผนยกระดบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
../KPI/KPI_9.3/9.3-4(1).xls
../KPI/KPI_9.3/9.3-4(1).xls
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
5.  มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพ

ท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน  หรือมีการ
จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี  เพ่ือการเป็น
แหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน ๆ 

 

มีการจดัประชุมปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งมีการ
จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือใหผ้ลการประเมินมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นธรรมต่อหน่วยงานรับ
ประเมิน 

มสธ. 9.3-5(1) หนงัสือท่ี ศธ 0522.13 / ว 
147 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 เร่ืองขอ
เชิญกรรมการประชุมซกัซอ้มความ
เขา้ใจแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2550  
มสธ. 9.3-5(2) หนงัสือท่ี ศธ 0522.13 / ว 
1 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2552 เร่ืองขอเชิญ
สมัมนากรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2550 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(1).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(2).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(2).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(2).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(2).pdf
../KPI/KPI_9.3/9.3-5(2).pdf
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิและทิศทางการพฒันา 

 
  ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ . จ านวน  9 องคป์ระกอบ รวม 
39 ตวับ่งช้ี รวมทั้งตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติม 22 ตวับ่งช้ี รวมเป็น 61 ตวับ่งช้ี โดยใชผ้ลการประเมินเตม็ 3.00  โดยท่ี  

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
 1.51 – 2.00   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้
 2.01 – 2.50   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
 2.51 – 3.00   หมายถึง การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 

 
  ผลการประเมินตนเอง พบวา่  เม่ือประเมินดว้ยองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ ตามกรอบของ สกอ. (จ านวน 39 ตวับ่งช้ี)  และ มสธ.  (จ านวน 61 ตวับ่งช้ี) ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดมีาก (คะแนน 2.72 และ 2.69 ตามล าดบั)  ดงัรายละเอียดตามตาราง ส.1 – ส.4 



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนด

ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ

ระดบั 6 7 / 3

30 x
35

รวมคะแนน 5

จ านวนตวับ่งช้ี 2

2.50

รวมคะแนน 5

จ านวนตัวบ่งช้ี 2

2.50

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 5 7 / 3
 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 6 7 / 3

ตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

หน่วยวดั

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

2.2

85.71% 289%

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

2.1

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ี
ก าหนด

1.1

ร้อยละ
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

ระดบั 4 5 / 3

 -  -

210 / 3
379
169
379
260 3
379
326
379

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์

ระดบั 3 5 / 3

มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน

ขอ้ 4 5 / 3

386 1

662

476 2
504

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 94.44%

มสธ. ไม่ขอประเมินตวับ่งช้ีน้ี เน่ืองจากเป็น
การสอนทางไกล

x

/

86.02%

55.41%

58.31%

x

44.59%

99%

79%

2สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า

ระดบั

ร้อยละ

ระดบั

 - -

68.60%

2.9

2.10

(อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์ /
อาจารยป์ระจ า)

 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย์

จ  านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

2.7

2.3

2.8

2

 -

2.6

2.5

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4 อตัราส่วน
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต คา่เฉล่ีย 3.49 4.44 4.44 / 3

19 1
246,389

รวมคะแนน 28

จ านวนตวับ่งช้ี 11

2.55

จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
(สมศ 1.6)

ช้ินงาน 2 7 / 3

73 1
604
13 1
72

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  (สมศ.6.7)

ระดบั 3.49 4.39 / 3

บาท 5,999 171,890,851.75 172,062.91 / 3
999

ร้อยละ 79% 516 89.74% / 3
575

ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด (สมศ. 
2.1(6))

 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธป์ริญญาโทท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธป์ริญญาโททั้งหมด (สมศ 1.7)

18.06%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (11 ตัวบ่งช้ี)

0.008%

2.12.1

x12.09%

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

39%

99%

2.11

ร้อยละของนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติ หรือนานาชาติ

29% x

x

คา่ใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศนูย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา  (สมศ.6.9)

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  (สม
ศ.1.2)

2.12.4

2.12

2.12.2

2.12.3

2.12.5

2.12.6
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

ร้อยละ 79% 32,342 74.67% x 2
43,315

คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐาน
การจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ **

ขอ้ 5 6 / 3

คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา ** ขอ้ 6 7 / 3
คุณภาพของการวดัและประเมินผล ** ขอ้ 5 7 / 3

รวมคะแนน 53

จ านวนตวับ่งช้ี 21

2.52

มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า * ระดบั 7 8 / 3
มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์*

ระดบั 3 4 / 3

รวมคะแนน 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

รวมคะแนน 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (21 ตัวบ่งช้ี)

3.2
3.1

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บั
หน้าท่ีการงาน

2.12.7

2.12.8

2.12.9
2.12.10
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์*

ขอ้ 4 5 / 3

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์* ขอ้ 3 5 / 3

106,120,855.83
370
102
370

รวมคะแนน 11

จ านวนตวับ่งช้ี 4

2.75

ร้อยละ 44% 122
370

ร้อยละ 49% 153
355

รวมคะแนน 15

จ านวนตัวบ่งช้ี 6

2.50

องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตัวบ่งช้ี)

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยั
และงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ
อาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยั  (สมศ.2.4, 2.5)

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ.
5.9)

4.4.1

4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรคภ์ายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  (สมศ.2.4,2.5)

4.4.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตัวบ่งช้ี)

4.1

29%

4.2

/24,999อตัราส่วน

43.10%

3286,813.12

27.57% x

x

x

2

2

2ร้อยละร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

4.4

32.97%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั

ระดบั 6 7 / 3

140
379

106
345

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 84% 75.80% x 2 ตามคะแนน ก.พ.ร.
จ านวนแหล่งการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ *

จ านวน 3 9 / 3

รวมคะแนน 13

จ านวนตวับ่งช้ี 5

2.60

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั (สมศ.
 3.3)

ระดบั 3 4 / 3

บาท 9,999 16,054,585 45,224 / 3
355

5.5

คา่ใชจ่้ายและมูลคา่ของสถาบนัในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารยป์ระจ า *  (สมศ.3.4)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม

ร้อยละ

5.5.1

2

34%

39%

ร้อยละ

x

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัวบ่งช้ี)

5.3

3/

30.72%

5.1

36.94%

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

5.2

5.5.2

5.4

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

บาท 19,999 18,333,437.18 51,643.49 / 3
355

ระดบัความส าเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธ
กิจของมหาวิทยาลยั  (สมศ.3.7)

ระดบั 3 5 / 3

รวมคะแนน 25

จ านวนตวับ่งช้ี 9

2.78

มีระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ระดบั 3 4 / 3

รวมคะแนน 3

จ านวนตวับ่งช้ี 1

3.00

ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรม
ทั้งหมด **  (สมศ.4.1)

ร้อยละ 75% 82.89% / 3

จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษ์
ศิลปะและวฒันธรรม **  (สมศ.4.2)

จ านวน 12 127 / 3

รวมคะแนน 9.00

จ านวนตวับ่งช้ี 3

3.00

6.1

รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ า *  (สมศ.3.6)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตัวบ่งช้ี)

6.1.1

6.1.2

5.5.3

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (9 ตัวบ่งช้ี)

5.5.4

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ และ
สามารถผลกัดนัสถาบนัให้แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

ขอ้ 4 5 / 3

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั ระดบั 3 4 / 3
มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ ระดบั 3 5 / 3
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพฒันา 
และธ ารงรักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดบั 4 6 / 3

ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 
และการวิจยั

ระดบั 2 6 / 3

ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา

ระดบั 4 5 / 3

3
394

มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ระดบั 4 5 / 3

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล

ระดบั 7 8 / 3

รวมคะแนน 25

จ านวนตวับ่งช้ี 9

2.78

บาท 9,999 67,308,821.30       170,834.57         / 3
394

7.4

7.5

7.6

7.9

7.8

7.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. (9 ตัวบ่งช้ี)

งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อ อาจารยป์ระจ า (สมศ 5.10)

1

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

x

7.3

7.7

7.2

ร้อยละ 0.76%1.99%

7.9.1

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ

264



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สม

ร้อยละ 69% 718 80.31% / 3
894

รวมคะแนน 31

จ านวนตวับ่งช้ี 11

2.82

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบั 6 7 / 3

การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมกนั * ระดบั 3 5 / 3

รวมคะแนน 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2

3.00

ร้อยละ 49% 1,151,996,710.00    65.77% / 3
1,751,634,610.00    

ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ **  (สมศ.5.8) ร้อยละ 9% หรือ 311,273,747.54       17.82% / 2
มากกวา่ 15% 1,746,766,410.00    

รวมคะแนน 11

จ านวนตวับ่งช้ี 4

2.75เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (4 ตัวบ่งช้ี)

8.2

8.2.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

8.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ. (11 ตัวบ่งช้ี)

ร้อยละของเงินรายไดต่้องบด าเนินการ **  (สมศ.5.6(1))8.2.1

7.9.2

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดัองค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2551

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดบั 4 7 / 3

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา *

ระดบั 5 6 / 3

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 3 5 / 3

รวมคะแนน 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3

3.00

รวมคะแนน 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3

3.00

9.2

9.3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)

9.1

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 11 28.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00

คะแนนองค์ 5 5 13.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 25.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม 39 106.00

2.72

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 21 53.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 6 15.00

คะแนนองค์ 5 9 25.00

คะแนนองค์ 6 3 9.00

คะแนนองค์ 7 11 31.00

คะแนนองค์ 8 4 11.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม
61 164.00

2.69
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (61 ตัวบ่งช้ี)
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 11 28.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00

คะแนนองค์ 5 5 13.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 25.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม 39 106.00

2.72

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 21 53.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00

คะแนนองค์ 4 6 15.00

คะแนนองค์ 5 9 25.00

คะแนนองค์ 6 3 9.00

คะแนนองค์ 7 11 31.00

คะแนนองค์ 8 4 11.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00

รวม
61 164.00

2.69
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (61 ตัวบ่งช้ี)
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ - 3.00 2.00 2.50 ดี - 3.00 2.00 2.50 ดี

2.  การเรียนการสอน 3.00 3.00 1.75 2.55 ดีมาก 2.67 3.00 2.00 2.52 ดีมาก
3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
4.  การวิจยั 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก 2.33 3.00 2.00 2.50 ดี
5.  การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 3.00 2.33 2.60 ดีมาก 3.00 3.00 2.60 2.78 ดีมาก
6.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
7.  การบริหารและการจดัการ 3.00 3.00 2.33 2.78 ดีมาก 3.00 3.00 2.33 2.82 ดีมาก
8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 3.00 3.00 - 2.75 ดีมาก
9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.00 3.00 2.15 2.72 2.73 3.00 2.29 2.69

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ 2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้ 2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ส.2 ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิตนเอง

รวม 
องค์ประกอบ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมนิตนเอง
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 1.75 1.75 พอใช้ - - 2.00 2.00 พอใช้
มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา

ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 3.00 2.40 2.81 ดีมาก 3.00 3.00 2.33 2.80 ดีมาก

ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 3.00 2.25 2.82 ดีมาก 2.64 3.00 2.57 2.77 ดีมาก

มาตฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้

- 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 3.00 2.15 2.72 2.73 3.00 2.29 2.69

ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

คะแนนการประเมินตนเอง

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช

รวม 
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ ในระดบั
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มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ

( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.00 3.00 2.13 2.53 ดีมาก 3.00 3.00 2.23 2.62 ดีมาก
มุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 3.00 2.67 2.90 ดีมาก 0.00 3.00 2.75 2.75 ดีมาก
มุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก 3.00 3.00 - 2.89 ดีมาก
มุมมองท่ี 4 ดา้นบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.00 3.00 1.50 2.73 ดีมาก 2.67 3.00 1.50 2.64 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 3.00 2.15 2.72 2.73 3.00 2.29 2.69

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ส.4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

คะแนนการประเมนิตนเอง ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิตนเอง
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การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพฒันา  
                 องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ 5 ปี (2547-2551) / แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 

(2548-2551) สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นทางการประชุมจดัท า
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน   
 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. การก าหนดตวับ่งช้ีของหน่วยงานต่างๆ ในแผนฯ โดยภาพรวมเป็นตวั

บ่งช้ีท่ีเนน้เชิงปริมาณ ยงัไม่สะทอ้นภารกิจหลกัของหน่วยงาน 
1.1 ควรมีการประเมินในเชิงภาพรวมวา่ การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีต่างๆ 

ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในแผนฯ มีความเพียงพอท่ีจะน าองคก์รบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์หรือไม่  เพียงใด 

1.2 ควรก าหนดตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหน่วยงานและควรเพ่ิมเติม
ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพใหม้ากข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกมีสดัส่วนสูงกวา่เกณฑท่ี์

ก าหนด 
1.1 เนน้การรับสมคัรคณาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 
1.2 เนน้การบริหารบุคคลเชิงรุกในการเสาะแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือจูงใจ

มาเป็นอาจารยท่ี์ มสธ. 
 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมีสดัส่วนสูงกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด 

2.1 มีแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลส าหรับอาจารยป์ระจ าท่ียงัไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2 จดัท าโครงการโรงเรียนศาสตราจารยเ์พ่ือพฒันาคณาจารยใ์หส้ร้าง
ผลงานเขา้สู่ต าแหน่งศาสตราจารย ์

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. วิธีการเกบ็ขอ้มลูนกัศึกษาท่ีไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้น

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม
และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ยงัไดข้อ้มลูนอ้ย 

1.1 จดัการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาแบบสอบถามส าหรับส ารวจ
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากนกัศึกษาท่ีเขา้อบรมประสบการณ์
วิชาชีพ / สมัมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา     

1.2 มีการส ารวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
สอบถามจากนกัศึกษาท่ีแจง้ขอจบ                                          

1.3 จดัท าฐานขอ้มลูนกัศึกษา / ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัฯ 
1.4 ควรมีกลไกยกยอ่งนกัศึกษา / ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัฯ เพ่ือเป็นก าลงัใจ

และเป็นแรงเสริมใหน้กัศึกษา / ศิษยเ์ก่าสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  (ต่อ) 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
2. การตีพิมพบ์ทความจากวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทยงัมี

นอ้ย 
2.1 ก าหนดเป็นเง่ือนไขของนกัศึกษาใหม่ในระดบับณัฑิตศึกษา  ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2551 เป็นตน้ไป หรือ ใหเ้ขียนบทความการวิจยัก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

2.2 จดัฝึกอบรมการเขียนบทความวิจยัใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2.3 จดัใหมี้การประชุม Grad Research ในระดบัชาติ และมีการท า  

Proceeding Report     
2.4 มอบหมายใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันาจดัท าวารสารการวิจยัท่ีมี  

Peer Review เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ใหก้บัคณาจารยแ์ละบณัฑิต    
2.5 สนบัสนุนใหส้าขาวิชาร่วมมือกบัสมาคมหรือองคก์รวิชาชีพภายนอก

ออกวารสารหรือจดัสมัมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. บางหลกัสูตรยงัไม่สามารถปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร สกอ.  
3.1 ควรวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงหลกัสูตรท่ียงัไม่ได้

ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนดเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข 
3.2 ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร (เนน้หลกัสูตรท่ีเปิดก่อน ปี พ.ศ.2548) 

โดยใชว้ิธีการจดัประชุมสมัมนา โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก กรรมการ
หลกัสูตร นกัศึกษา บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต เขา้มามีส่วนร่วม 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 

 1. มหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพในเร่ืองการ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพของ
การวดัและประเมินผล เพ่ือใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมพฒันานกัศึกษากระจายทุกพ้ืนท่ีผา่นชมรมนกัศึกษา  
 

1.1 ควรส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนใหเ้พียงพอและ
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษา 

1.2 ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชมรม
นกัศึกษาเดินทางไปร่วมกิจกรรมนกัศึกษาทุกคร้ัง 
 

2. มีการแนะแนวการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ - 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 

- - 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1. มีการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่นกัศึกษาผา่น sms  

2. มีการใหบ้ริการแนะแนวการศึกษาผา่น Internet (e-Counseling) 
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องค์ประกอบที่ 4  การวจิยั 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานกลาง (สวพ.) ในการบริหารจดัการงานวิจยั 

ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการวิจยั ซ่ึงเอ้ือ
ต่อการขบัเคล่ือนภารกิจดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยั 
 

1.1 ปรับปรุงระบบกลไกภายในใหก้ารด าเนินงานแต่ละขั้นตอนรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

2. มีระบบสร้างขวญัก าลงัใจแก่อาจารยใ์นการผลิตผลงานวิจยั โดยการ
จดัสรรทุนสนบัสนุนการท าวิจยั และการใหร้างวลัผลงานวิจยัดีเด่น 
 

- 

3. อาจารยมี์ศกัยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก 3.1 ควรใหอ้าจารยท่ี์มีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกเป็น
อาจารยพ่ี์เล้ียงนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
 

4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพผา่นส่ือทุกดา้น (วิทยุ
โทรทศัน,์ เวบ็ไซต,์ ส่ือส่ิงพิมพ,์ ข่าววิจยัรายเดือน และการประชุมทาง
วิชาการ) 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. การตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารระดบัชาติและนานาชาติยงั

มีนอ้ย 
 

 
 

1.1 ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาแน วทางและสร้างกลไก การตีพิมพ ์ / 
เผยแพร่งานวิจยัและบทความวิจยัของคณาจารย ์/ นกัวิจยัใหม้ากข้ึน 

1.2  ส่งเสริมใหมี้ระบบพ่ีเล้ียงดา้นการวิจยัใหแ้ก่นกัวิจยัรุ่นใหม่ 
1.3  สร้างความร่วมมือดา้นการวิจยักบัสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

เพ่ิมช่องทางการตีพิมพ ์/ เผยแพร่งานวิจยั 
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องค์ประกอบที่ 4  การวจิยั  (ต่อ) 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
2. การติดตามประเมินผลโครงการวิจยัยงัล่าชา้และไม่ทนัต่อการใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลูในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัในปีถดัไป 
2.1 ควรปรับปรุงการติดตามประเมินผลโครงการวิจยัใหร้วดเร็วเพ่ือใหท้นั

ต่อการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัในปี
ถดัไป 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที่  5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาติหลายหน่วยงาน 
2. มีการจดักิกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีหลากหลาย

รูปแบบ และสามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.1 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งศูนยใ์หบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ในระดบั
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 

 
- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. ผลการด าเนินงานในการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพในภาพรวมของ

สถาบนัเป็นผลการด าเนินงานจากหน่วยงานสนบัสนุน ในขณะท่ีผลการ
ด าเนินงานของสาขาวิชายงัมีนอ้ย 

 

1.1  ควรส่งเสริมใหค้ณาจารยป์ระจ าสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมากข้ึน 

2. ขาดหน่วยงานบริหารงานวิชาการท่ีเป็นอิสระในการใหบ้ริการวิชาการ
เชิงรุก (เป็นหน่วยงานอิสระไม่เป็นราชการ) 

 

2.1 ควรจดัใหมี้หน่วยงานอิสระท่ีไม่เป็นราชการท าหนา้ท่ีเป็นหน่วย
บริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากการบริการวิชาการ  

 
3. การติดตามประเมินผลการน าความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน / ชีวิตประจ าวนัยงัมีนอ้ย 
3.1 ควรเพ่ิมการติดตามประเมินผลการน าความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม

หลกัสูตรต่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน / ชีวิตประจ าวนัให้
ครอบคลุมทุกหลกัสูตรเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงหลกัสูตรให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม มี

การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และมี
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมทั้ง ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณอยา่งเพียงพอ 
 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. มหาวิทยาลยัยงัไม่มีฐานขอ้มลูดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น

ระบบ 
1.1 ควรมีการจดัท าฐานขอ้มลูดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสร้าง

มาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมผา่นผูเ้ช่ียวชาญและสร้างผลงานใหเ้ป็น
ท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1.1 มีความหลากหลายของกิจกรรมในการอนุรักษแ์ละเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม 
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องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจดัการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สภามหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 

- 

2. มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ระยะ  
5 ปี  ( พ.ศ. 2549-2551 )  

 

2.1 ควรผลกัดนัใหห้น่วยงานต่างๆ จดัท าแผนยทุธศาสตร์การจดัการ
ความรู้ของหน่วยงาน ระยะ 5 ปี   (พ.ศ. 2549-2551) ท่ีสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกบัแผนมหาวิทยาลยั 

 
3. มีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายขององคก์รสู่ระดบัหน่วยงาน ผา่น

กระบวนการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีของทุก
หน่วยงาน 

 

3.1 ควรขยายผลการจดัท าค ารับรองฯ จนถึงระดบัหวัหนา้งาน / หวัหนา้ฝ่าย 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัในภาพรวมยงัไม่

เขม้แขง็ 
 

1.1 ควรปฏิรูป / ปรับโครงสร้างหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัใหมี้ความเขม้แขง็และกา้วทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
 

2. ฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยัยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 

2.1  ควรเร่งพฒันาฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระบบ
บญัชี 3 มิติ ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
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องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจดัการ  (ต่อ) 
 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
3. ผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัใน

ระดบัชาติ หรือนานาชาติยงัมีจ านวนนอ้ย 
 

3.1 ควรส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าผลิตผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพ และ
น าเสนอผลงานในเวทีระดบัชาติ หรือนานาชาติใหม้ากข้ึน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในระดบัสูง  โดยใช้

งบประมาณเงินรายไดใ้นสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 66.31 ท าใหส้ามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

 

- 

2. มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินนอกงบประมาณหลายลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพการใชจ่้าย ทั้งเงินรายไดป้ระจ าปี เงินกองทุน เงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ และเงินคงคลงั นอกจากน้ี  มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการ
สร้างความมัน่คงทางดา้นการเงิน โดยก าหนดใหใ้นแต่ละปีจะรักษาเงิน
คงคลงัไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของวงเงินรายไดส้ะสม 
 

- 

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลยั  ในลกัษณะ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” เป็นการบริหารงานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกร่วมกนัของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. ฐานขอ้มลูการตดัสินใจทางการเงินยงัไม่เป็นระบบ และ ไม่สะดวกต่อ

การใชง้าน 
1.1 ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูทางการเงินท่ีมีรายละเอียดมากพอส าหรับ

ใชใ้นการตดัสินใจ  
 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- - 
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               องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั - 

2. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ยงัขาดการมีส่วนร่วมใน

กระบวนงานประกนัคุณภาพ และยงักา้วไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพ 

1.1 ผูบ้ริหารหน่วยงานตอ้งพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบัหน่วยงาน       
โดยใหบุ้คลากรทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม 

1.2  ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

2. องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาบางตวัไม่
เหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัเปิด เช่น ตวับ่งช้ีท่ี 3.1, 3.2 และ 9.2 

2.1 มหาวิทยาลยัก าลงัด าเนินการขอทบทวนปรับเปล่ียนเกณฑก์าร
ประเมินผลของตวับ่งช้ีท่ีไม่เหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยักบั 
สกอ. เพ่ือใหไ้ดเ้กณฑท่ี์สามารถน ามาประเมินคุณภาพกบัการเรียน
การสอนทางไกลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
- 1.  มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือเป็นการประเมินอภิมานผลการประเมินร่วมกนัก่อนท่ีจะ
เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพแก่หน่วยรับประเมิน 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

กลุ่ม: การศึกษา กลุ่ม: วทิยาศาสตร์ กลุ่ม: เกษตรฯ กลุ่ม: บริการ ส านักทะเบียน ส านักเทคโนโลยี สถาบันวจิัย ระดบั

ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วทิยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี สง่เสรมิการเกษตรฯ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ และวดัผล การศึกษา และพฒันา มหาวทิยาลัย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ ตวับ่งช้ี สกอ. 1.2 2 2 5 3 1 2 3 3 4 2 2 2 35

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีบรรลุเป้าหมาย ตวับ่งช้ี สกอ. 1.2 2 2 5 3 1 2 2 3 4 2 2 0 30

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด หลกัสูตร สกอ. 2.1 12 11 14 4 4 3 2 2 8 9 2 7 78

ระดบัประกาศนียบตัร หลกัสูตร สกอ. 2.1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

ระดบัอนุปริญญา หลกัสูตร สกอ. 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร สกอ. 2.1 4 5 11 2 3 2 1 2 5 6 1 6 48

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตร สกอ. 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ระดบัปริญญาโท (แผน ก ) หลกัสูตร สกอ. 2.1 5 2 2 0 1 1 1 0 3 3 1 1 20

ระดบัปริญญาโท (แผน ข ) หลกัสูตร สกอ. 2.1 4 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 13

ระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร สกอ. 2.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
หมายเหตุ * มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเสนอหลกัสูตรปริญญาโททั้ง แผน ก และ แผน ข ต่อ 
สกอ. เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบโดยนบัหลักสูตรดังกล่าวเป็น 1 หลักสูตร เน่ืองจาก
เป็นหลกัสูตรเดียวกนั และจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 5 คน หลกัสูตรท่ีเปิดสอนดงักล่าว
บางหลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะ แผน ก บางหลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะ แผน ข และบางหลกัสูตรเปิดสอน
ทั้ง แผน ก และแผน ข การนบัจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยแยกเป็น แผน ก และ แผน ข จึงไม่
สอดคลอ้งกบัจ านวนท่ีเปิดสอนจริงในหัวขอ้หลกัสูตรท่ีมีกิจกรรมท่ีบุคคล/ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา คน สกอ. 2.1 24 46 242 55 8 34 28 11 29 27 2 10 516

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอน และส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดบั) เฉล่ียทุกหลกัสูตร

ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 4.36 4.33 4.33 4.38 4.39 4.38 4.24 4.29 4.52 4.30 4.49 4.49 4.38

       ระดบัประกาศนียบตัร ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 - - - - - - - - - - - - -
ระดบัอนุปริญญา ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 4.42 4.37 4.16 4.38 4.3 4.34 4.33 4.29 4.38 4.24 4.47 4.39 4.34

ระดบัปริญญาโท ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 4.34 4.32 - 4.43 4.41 4.2 - 4.57 4.32 4.49 4.64 4.42 4.41

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัปริญญาเอก ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.2 - - - - - - - - - - - - -

จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนใหม่หรือท่ีปรับปรุงและจ านวนหลกัสูตรท่ียงั
ไม่มีการปรับปรุงซ่ึงมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน องคก์ร 
ภายนอกมีส่วนร่วม

หลกัสูตร สกอ. 2.3 12 11 14 4 4 3 2 2 8 9 2 7 78

       ระดบัประกาศนียบตัร หลกัสูตร สกอ. 2.3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ระดบัอนุปริญญา หลกัสูตร สกอ. 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร สกอ. 2.3 4 5 11 2 3 2 1 2 5 6 1 6 48

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตร สกอ. 2.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ระดบัปริญญาโท หลกัสูตร สกอ. 2.3 6 2 2 0 1 1 1 0 3 3 1 1 21

ระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร สกอ. 2.3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา คน สกอ. 2.12 7,250 8,723 57,385 31,875 2,114 22,217 4,909 2,404 9,025 10,328 1,586 5,870 163,686

       ระดบัประกาศนียบตัร คน สกอ. 2.12 6 1,332 - 165 - - - - - 29 - - 1,532
ระดบัอนุปริญญา คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

ระดบัปริญญาตรี คน สกอ. 2.12 4,698 7,162 55,817 31,710 1,788 21,703 4,712 2,404 8,641 9,965 1,381 5,726 155,707

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต คน สกอ. 2.12 1,304 - - - - - - - - - - - 1,304

ระดบัปริญญาโท คน สกอ. 2.12 1,165 229 1,568 - 326 514 197 - 384 334 205 144 5,066

ระดบัปริญญาเอก คน สกอ. 2.12 77 - - - - - - - - - - - 77

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา คน สกอ. 2.12 2,281 1,399 7,018 2,335 257 1,573 601 281 1,159 1,183 538 487 19,112

       ระดบัประกาศนียบตัร คน สกอ. 2.12 58 459 - 12 - - - - - 43 - - 572
ระดบัอนุปริญญา คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

ระดบัปริญญาตรี คน สกอ. 2.12 1,227 928 6,704 2,323 194 1,544 571 281 1,030 1,039 491 444 16,776

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต คน สกอ. 2.12 715 - 1 - - - - - - - - - 716

ระดบัปริญญาโท คน สกอ. 2.12 281 12 313 - 63 29 30 - 129 101 47 43 1,048

ระดบัปริญญาเอก คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

ตารางข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2551

องค์ประกอบ / รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูลอ้างอิงตัวบ่งช้ี
กลุ่ม: สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ กลุ่ม: สุขภาพและสวสัดิการ
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กลุ่ม: การศึกษา กลุ่ม: วทิยาศาสตร์ กลุ่ม: เกษตรฯ กลุ่ม: บริการ ส านักทะเบียน ส านักเทคโนโลยี สถาบันวจิัย ระดบั

ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วทิยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี สง่เสรมิการเกษตรฯ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ และวดัผล การศึกษา และพฒันา มหาวทิยาลัย
องค์ประกอบ / รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูลอ้างอิงตัวบ่งช้ี

กลุ่ม: สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ กลุ่ม: สุขภาพและสวสัดิการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ คน สกอ. 2.4, 2.5, 2.6, 4.3,
 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 7.7

51 28 53 33 19 15 27 15 33 21 13 23 18 30 379

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ คน สกอ. 2.4, 2.5, 2.6, 4.3,
 4.4, 5.3

- 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 5 24

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน สกอ. 2.5 - - - - - - - - - - - - - - 0

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน สกอ. 2.5 8 13 39 26 11 10 16 12 13 12 5 12 7 24 208

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน สกอ. 2.5 44 15 14 6 8 5 11 2 20 9 8 11 11 6 170

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีไม่มีต  าแหน่งวิชาการ คน สกอ. 2.6 8 4 3 8 1 3 1 4 7 4 3 2 5 4 57

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต  าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ คน สกอ. 2.6 9 4 8 8 3 2 13 1 23 4 3 3 4 2 87

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต  าแหน่งรองศาสตราจารย์ คน สกอ. 2.6 33 19 42 16 15 10 13 10 2 13 7 18 9 24 231

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต  าแหน่งศาสตราจารย์ คน สกอ. 2.6 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 4

จ านวนผลงานวิจยั และ/หรือนวตักรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ช่ือเร่ือง สกอ. 2.8 1 2 - - - - - 3 1 - - - - 3 - 10

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด ร้อยละ สกอ. 2.9 1,227 928 6,704 2,323 194 1,544 571 281 1,030 1,039 491 444 16,776

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า คน สกอ. 2.9 506 640 4,096 1,198 73 924 397 134 610 450 247 265 9,540

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา คน สกอ. 2.9 0

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คน สกอ. 2.9 6 17 31 37 4 24 12 - 8 1 - 7 147

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท า
และประกอบอาชีพอิสระ หลงัส าเร็จการศึกษา

คน สกอ. 2.9, 2.10 0

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บ
เงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์(กพ.) หลงัส าเร็จการศึกษา

คน สกอ. 2.10 27 43 221 59 8 32 28 8 36 27 2 13 504

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บ
เงินเดือนเร่ิมตน้สูงกว่าเกณฑ ์(กพ.) หลงัส าเร็จการศึกษา

คน สกอ. 2.10 27 42 208 52 8 31 26 8 35 27 2 10 476

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บ
เงินเดือนเร่ิมตน้ต ่ากว่าเกณฑ ์(กพ.) หลงัส าเร็จการศึกษา

คน สกอ. 2.10 - 1 13 7 0 1 2 0 1 0 0 3 28

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บณัฑิต (เทียบจาก
ค่า 5 ระดบั)

ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 2.11 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44

จ านวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน
มาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ระดบัชาติหรือนานาชาติ

คน สกอ. 2.12 3 0 5 1 0 1 1 0 1 1 4 2 19

 ดา้นวิชาการวิชาชีพ คน สกอ. 2.12 3 - 4 1 - 1 1 - 1 1 4 1 17

 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

 ดา้นกีฬา สุขภาพ คน สกอ. 2.12 - - 1 - - - - - - - - 1 2

 ดา้นศิลปะและวฒันธรรม คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - 0

จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปีท่ีผ่านมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประกาศ เกียรติคุณยก
ยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจยัและ/หรือวิทยานิพนธ์

คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

จ านวนศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา

21,568 13,968 85,308 42,583 3,160 29,066 7,006 3,608 13,389 14,648 4,380 7,705 246,389

       ระดบัประกาศนียบตัร คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -
ระดบัอนุปริญญา คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัปริญญาตรี คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัปริญญาโท คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

ระดบัปริญญาเอก คน สกอ. 2.12 - - - - - - - - - - - - -

จ านวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบปีการศึกษา 3 ปีท่ีผ่านมา 
(ผลผลิต)

มสธ. 2.12.1
3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7

ระดบัปริญญาตรี คน มสธ. 2.12.1 - - - - - - - - - - - - 0

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต คน มสธ. 2.12.1 - - - - - - - - - - - - 0

ระดบัปริญญาโท คน มสธ. 2.12.1 3 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 7

ระดบัปริญญาเอก คน มสธ. 2.12.1 - - - - - - - - - - - - 0
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กลุ่ม: การศึกษา กลุ่ม: วทิยาศาสตร์ กลุ่ม: เกษตรฯ กลุ่ม: บริการ ส านักทะเบียน ส านักเทคโนโลยี สถาบันวจิัย ระดบั

ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วทิยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี สง่เสรมิการเกษตรฯ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ และวดัผล การศึกษา และพฒันา มหาวทิยาลัย
องค์ประกอบ / รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูลอ้างอิงตัวบ่งช้ี

กลุ่ม: สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ กลุ่ม: สุขภาพและสวสัดิการ

จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ี
ตีพิมพต่์อจ านวนวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าทั้งหมด

ร้อยละ มสธ. 2.12.2
19 5 2 - 3 3 5 - 4 8 17 7 73

จ านวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด ร้อยละ มสธ. 2.12.3, 
สกอ. 2.1 (6)

3 - 4 - 1 - - 1 3 1 - - 13

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้

ระดบั มสธ. 2.12.4
4.36 4.33 4.33 4.38 4.39 4.38 4.24 4.29 4.52 4.30 4.49 4.49 4.39

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีใช้ในระบบห้องสมุดคอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศ
ต่อชุดวิชา(ปัจจยัน าเขา้)

บาท มสธ. 2.12.5
172,062.91           

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขา (ผลผลิต) ร้อยละ มสธ. 2.12.6 24 46 242 55 8 34 28 11 29 27 2 10 516

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ช้กบัหนา้ท่ีการ
งาน (ผลผลิต)

ร้อยละ มสธ. 2.12.7
473 572 3,730 1,091 63 833 363 119 549 407 225 238 8,663

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนกัศึกษา 
(เทียบจากค่า 5 ระดบั)

ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 3.1
- - - - - - - - - - - - -

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการศิษยเ์ก่า
(เทียบจากค่า 5 ระดบั)

ค่าเฉล่ีย 1-5 สกอ. 3.1
- - - - - - - - - - - - -

จ านวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 118

จ านวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 40

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมวิชาการ คน สกอ. 3.2 1,672

จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 3

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ คน สกอ. 3.2 506

จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 18

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม

คน สกอ. 3.2 927

จ านวนกิจกรรมนนัทนาการ โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 22

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมนนัทนาการ คน สกอ. 3.2 1,648

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม โครงการ/กิจกรรม สกอ. 3.2 35

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม คน สกอ. 3.2 1,526

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย

จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค์ บาท สกอ. 4.3        11,818,511.98          1,722,566.83          3,185,622.25          3,059,333.33          6,172,356.67          8,941,005.71        18,552,517.38          4,403,298.30        17,637,369.48        19,124,398.33             340,000.00          7,397,394.81             977,091.63             727,656.98          2,061,732.16 106,120,855.84    

 จ  านวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกสถาบนั บาท สกอ. 4.3          8,175,833.33          1,200,000.00          2,197,452.38          3,059,333.33          5,836,690.00          8,143,285.71        18,309,085.71          3,862,500.00        15,083,619.05        19,005,498.33             340,000.00          7,183,433.14             714,285.71  -             428,333.33 93,539,350.02      

 จ  านวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบนั บาท สกอ. 4.3          3,642,678.65             522,566.83             988,169.87  -             335,666.67             797,720.00             243,431.67             540,798.30          2,553,750.43             118,900.00  -             213,961.67             262,805.92             727,656.98          1,633,398.83        12,581,505.82

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บทุนวิจยั (ไม่นบัซ ้า) คน สกอ. 4.3, มสธ. 4.4.1 26 8 12 9 7 5 7 5 7 6 1 10 7 3 9 122

 จ  านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุนจากภายนอกสถาบนั คน สกอ. 4.3, มสธ. 4.4.1 12 1 7 9 5 3 6 3 6 5 1 8 4 0 2 72

 จ  านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุนจากภายในสถาบนั คน สกอ. 4.3, มสธ. 4.4.1 22 7 5 - 2 4 2 4 4 1 - 3 4 3 7 68

จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ช่ือเร่ือง สกอ. 4.4 22 11 5 1 2 5 12 2 12 7 5 8 4 2 4 102

 จ  านวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ ช่ือเร่ือง สกอ. 4.4 4 4 - - - - 1 - 4 5 4 1 1 1 3 28

 จ  านวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาติ ช่ือเร่ือง สกอ. 4.4 3 4 - 1 2 - 7 1 1 1 - 3 2 - - 25

 จ  านวนผลงานท่ีจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร ช่ือเร่ือง สกอ. 4.4 - - - - - - - - - - - - - - - 0

 จ  านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ระดบัชาติหรือนานาชาติ ช่ือเร่ือง สกอ. 4.4 15 3 5 - - 5 4 1 7 1 1 4 1 1 1 49

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยั คน สกอ. 4.3, 4.4, 4.5, 7.7 9 9

จ านวนนกัวิจยัท่ีลาศึกษาต่อ คน สกอ. 4.3, 4.4 - 0

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คน มสธ. 4.4.2 36 15 18 11 13 1 6 9 13 13 9 9 8 2 - 163

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ คน สกอ. 5.2 17 16 15 8 6 5 9 12 12 8 5 12 11 4 140

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรม สกอ. 5.3 56 2 - - 9 4 1 6 1 9 - - 5 13 106

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (จากผลส ารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ)

ร้อยละ สกอ. 5.4 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80 75.80
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กลุ่ม: การศึกษา กลุ่ม: วทิยาศาสตร์ กลุ่ม: เกษตรฯ กลุ่ม: บริการ ส านักทะเบียน ส านักเทคโนโลยี สถาบันวจิัย ระดบั

ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วทิยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี สง่เสรมิการเกษตรฯ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ และวดัผล การศึกษา และพฒันา มหาวทิยาลัย
องค์ประกอบ / รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูลอ้างอิงตัวบ่งช้ี

กลุ่ม: สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ กลุ่ม: สุขภาพและสวสัดิการ

จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ 
หรือระดบันานาชาติ

แหล่ง/ศูนย์ สกอ. 5.5 9

—ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบนัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสงัคม
 ต่ออาจารยป์ระจ า

บาท มสธ. 5.5.2 74,806.00             46,241.00             9,352.00               3,127.00               5,385.00               12,690.00             24,143.00             161,215.00           130,214.00           10,770.00             8,078.00               4,406.00               67,264.00             72,036.00             45,224.00             

—รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลยั 
ต่ออาจารยป์ระจ า (ผลผลิต)

บาท มสธ. 5.5.3 7,485.83               63.33                     - 38,837.79             5,493.31               - 12,155.15             4,603.85               13,335.95             30,819.85             1,000.00               16,188.15             20,515.72             57.00                     343,278.32           51,643.49             

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

จ านวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม โครงการ/กิจกรรม สกอ. 6.1, มสธ. 6.1.2 127

—ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรมทั้งหมด 
(กระบวนการ)*

ร้อยละ มสธ.6.1.1 82.89

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทั้งหมด คน สกอ. 7.4 0

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ ผลงานวิชาการ คน สกอ. 7.4, มสธ. 4.4.2 36 15 18 11 13 1 6 9 13 13 9 9 8 2 - 163

 ในประเทศ คน สกอ. 7.4, มสธ. 4.4.2 36 15 18 11 13 1 6 9 13 13 9 9 8 2 - 163

 ต่างประเทศ คน สกอ. 7.4, มสธ. 4.4.2 - - - - - - - - - - - - - - - 0

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะ
วิชาชีพ

คน สกอ. 7.4 718

 ในประเทศ คน สกอ. 7.4, มสธ. 7.9.2 717

 ต่างประเทศ คน สกอ. 7.4, มสธ. 7.9.2 1

จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ

คน สกอ. 7.7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ดา้นการวิจยั คน สกอ. 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - -

ดา้นศิลปะและวฒันธรรม คน สกอ. 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - -

ดา้นอ่ืนๆ คน สกอ. 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - -

—งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารยป์ระจ า

บาท มสธ. 7.9.1 4,342.35               4,518.00               67,322.81             50,862.88             4,767.68               48,712.00             2,300.75               84,255.20             37,312.85             183,976.62           117,810.62           2,408.70               375,668.06           1,080,200.86        914,482.47           170,834.57           

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

รายรับทั้งหมดของสถาบนั บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั โดยไม่รวมครุภณัฑ ์อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายดา้นครุภณัฑ ์อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันาอาจารย์ บาท สกอ. 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - 0

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด บาท สกอ. 8.1 31,426,240.19

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ บาท สกอ. 8.1 54,698,874.04

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบศูนยส์ารสนเทศ บาท สกอ. 8.1 3,554,069.73

เงินเหลือจ่ายสุทธิ บาท สกอ. 8.1 311,273,747.54

สินทรัพยถ์าวร บาท สกอ. 8.1 0

——ร้อยละของเงินรายไดต่้องบด าเนินการ (ปัจจยัน าเขา้) ร้อยละ มสธ. 8.2.1 65.77

—ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ (ผลผลิต) ร้อยละ มสธ. 8.2.2 17.82

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ ์5 
ระดบัของ สกอ.

ระดบั สกอ. 9.3 5
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