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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. รวม 9 องค์ประกอบ (รวม 23 ตัวบ่งชี้) และยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ของ สมศ. และ ก.พ.ร. (รวม 19 ตัวบ่งชี้) รวมทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล : สถานศึกษา 3 ดี (รวม 2 ตัวบ่งชี้) โดยจัดไว้เป็น
องค์ประกอบที่ 10 แต่ไม่น าคะแนนมาเฉลี่ยกับ 9 องค์ประกอบหลัก 
 ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) และปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 
2552 – 30 กันยายน 2553) ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เก่ียวข้องได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  1 
ลักษณะส าคัญหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่ งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มี
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวงสุโขทัย 
ธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่  7 เป็นรูปพระแสงศรสามองค์  น ามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ  
กรุงสุโขทัยเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทุกประการ
ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาแรก คือ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้ขยายเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 21 มกราคม 2547 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 99 ง วันที่ 21 กันยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเริ่มแรกรวมอยู่กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในปี  
พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจัดตั้งและเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา  
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2.  ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 
ปณิธาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเปน็มหาวิทยาลัยในระบบเปดิ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบ

อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมดว้ยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาได้ดว้ยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวทิยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นน าของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาทรัพยากรมนษุย์รวมถึงพฒันาชุมชน องค์กร สถาบนัในสงัคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 
3. วิจัย ส่งเสริม และพฒันาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาองค์กร 

 
3.  โครงสร้างของมหาวิทยาลัย  

3.1 การแบ่งส่วนราชการ 
 มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวชิาการ  มีส านักต่างๆ 9  ส านัก คือ ส านักทะเบียนและวัดผล 

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านกับริการการศึกษา ส านักวชิาการ ส านักบรรณสารสนเทศ  ส านักพิมพ์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
สถาบนัซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส านกัอีก 1 สถาบัน คือ สถาบนัวิจัยและพัฒนา  โดยมีส านักงานอธกิารบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ดงัแผนภูมิ  

 



 

3 

 

 



4 
 

3.2 โครงสร้างการบริหาร 
3.2.1 สภามหาวิทยาลัย 

มีอ านาจหนา้ที่ดูแลเก่ียวกับงานด้านนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
(1)   วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐ 
(2)   จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3)   อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(4)   พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส านักงานอธิการบดี สถาบัน ส านักและสาขาวิชาแล้วแต่กรณี 
(5)   อนุมัติการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
(6)   พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี และศาสตราจารย์ประจ า 
(7)  อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองศาสตราจารย์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(8) จัดวางระเบียบเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(9)   แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(10)  หน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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3.2.2 สภาวิชาการ 
มีอ านาจหนา้ที่ดูแลเก่ียวกับงานด้านวชิาการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
(1) พิจารณาก าหนดหลักสูตร  การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(2)   เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรชัน้สงู อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(3)   เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลกิสถาบัน ส านักและสาขาวชิา 
(4)   พิจารณาการรับสถาบนัวชิาการชั้นสงูเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
(5)   เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
(6)   พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(7)   จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น 
(8)   พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(9)   แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ ตามทีส่ภาวชิาการมอบหมาย 
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3.3 ผู้บริหาร 
3.3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( ข้อมูล  ณ  กันยายน 2553 ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน 

(นายโอภาส เขียววิชัย) 
 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน 

(นางลดาวัลย์ บัวเอ่ียม) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ 
 ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ 
 รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 
 นายอมเรศ ศิลาอ่อน 
 นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศร ี
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3.3.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ( ข้อมูล  ณ  กันยายน 2553 ) 
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน อาจารย์คมสัน โพธิ์คง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชัย 
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศร ี
ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์สมัครสมร ภักดีเทวา 
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐศิษฎ์ ใจสะอาด 

      
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ( ข้อมูล  ณ  กันยายน 2553 ) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ช านาญ  เชาวกีรติพงศ์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ 
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ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิร ิ
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีสังข์ 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง       
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์   

  
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย ์( ข้อมูล  ณ  กันยายน 2553 ) 

ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พทุธาพิทักษผ์ล 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา           รองศาสตราจารย ์ดร.สุพัตรา คหูากาญจน ์
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศร ี
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย 
ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พุทธาพิทักษผ์ล 
ผู้อ านวยการส านักพิมพ์  รองศาสตราจารยผ์กามาศ ผจญแกล้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รองศาสตราจารยผ์กามาศ ผจญแกล้ว 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธสิุวรรณ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ 
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ผู้อ านวยการกอง ( ข้อมูล  ณ  กันยายน 2553 ) 
ผู้อ านวยการกองกลาง นายธรรมรงค์ ใจสมคม 
ผู้อ านวยการกองคลัง นางชูจิตร  วิสุทธิ์สิริ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ  จารุโรจน์เนาวรตัน์ 
ผู้อ านวยการกองพัสด ุ นางพจมาลย์  เพิ่มพลูโชคคณา 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ นายมนตรี  วิเชียรมณ ี
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวเกษณี สุจริตจนัทร ์

 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  ( ข้อมูล ณ  กันยายน 2553 ) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช นายวิวทิย์ ชูเกิด 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ รองศาสตราจารยส์ุทธิ พิกุลศิร ิ
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุบลราชธาน ี นายสมพงษ์ โลมะรัตน ์
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วานิช มาลัย 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. สุโขทัย นายปรีชา มณีรัตน ์
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง นายกิตติโชค ห้อยยี่ภู่ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุดรธาน ี นายวิศิษฐ์ มัน่ชพูงศ ์
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุร ี นายพิษณุพร รุโจปการ  (รักษาการในต าแหน่ง) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา นายค านึง นกแก้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครนายก นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา 

 
ที่มา : อนุทิน 2554  
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4. บุคลากร 
ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดงันี้ 

 4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร                                    หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 287 729 1,016 
พนักงานมหาวิทยาลัย 99 163 262 
พนักงานชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ  15 15 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  7 7 
ลูกจ้างประจ า    

-ลูกจ้างประจ างบประมาณแผน่ดิน  144 144 

-ลูกจ้างประจ าเงนิรายได ้  298 298 
-ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ  101 101 

ลูกจ้างชัว่คราว    
-ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน  624 624 
-ลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ (รายปี - เงินรายได)้  1 1 

    -ลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดนิ)    

รวม 386 2,082 2,468 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 

                  หมายเหตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ราย ไม่น ามานับรวมกับอาจารย์ประจ าเนื่องจากไม่ไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานของอาจารย์ประจ า 
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 4.2  บุคลากรสายวชิาการ   
 

สาขาวิชา อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งสิน้ วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ศึกษาศาสตร ์
 
 

ข้าราชการ 33 - 33 - 6 27 3 4 25 1 

พนักงาน 15 - 15 - - 15 9 4 2 - 

อาจารย์พิเศษ 7 - 7 - 2 5 - - 7 - 

รวม 55 - 55 - 8 47 12 8 34 1 

ศิลปศาสตร ์ ข้าราชการ 20 - 20 - 9 11 - 3 16 1 

พนักงาน 10 - 10 - 5 5 8 1 1 - 

อาจารย์พิเศษ 2 - 2 - 1 1 - - 2 - 

รวม 32 - 32 - 15 17 8 4 19 1 

วิทยาการจัดการ ข้าราชการ 41 2 43 - 29 14 - 5 38 - 

พนักงาน 9 2 11 - 10 1 7 3 1 - 

อาจารย์พิเศษ 4 - 4 - 3 1 - - 4 - 

รวม 54 4 58 0 42 16 7 8 43 - 
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สาขาวิชา อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งสิน้ วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

นิติศาสตร ์
 

ข้าราชการ 25 - 25 - 18 7 2 7 16 - 

พนักงาน 8 - 8 - 7 1 8 - - - 

อาจารย์พิเศษ 3 - 3 - 2 1 1 - 2 - 

รวม 36 - 36 - 27 9 11 7 18 - 

เศรษฐศาสตร ์ ข้าราชการ 17 1 18 - 11 7 1 2 15 - 

พนักงาน 5 - 5 - 4 1 3 1 1 - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 22 1 23 - 15 8 4 3 16 - 

รัฐศาสตร ์ ข้าราชการ 10 - 10 - 6 4 1 1 7 1 

พนักงาน 7 1 8 - 5 3 6 - 2 - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 17 1 18 0 11 7 7 1 9 1 

นิเทศศาสตร ์ ข้าราชการ 22 - 22 - 12 10 1 9 12 - 

พนักงาน 4 1 5 - 4 1 1 4 - - 

อาจารย์พิเศษ 1 - 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 27 1 28 - 17 11 2 13 13 - 
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สาขาวิชา อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งสิน้ วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ข้าราชการ 9 1 10 - 8 2 - 1 9 - 

พนักงาน 6 2 8 - 6 2 8 - - - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 15 3 18 - 14 4 8 1 9 - 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ ์

 

ข้าราชการ 22 1 23 - 3 20 - 3 20 - 

พนักงาน 13 - 13 - 13 - 11 1 1 - 

อาจารย์พิเศษ 4 - 4 - 2 2 - 1 2 1 

รวม 39 1 40 - 18 22 11 5 23 1 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้าราชการ 14 2 16 - 9 7 - 3 13 - 

พนักงาน 9 1 10 - 7 3 7 3 - - 

อาจารย์พิเศษ 1 - 1 - 1 - 1 - - - 

รวม 24 3 27 - 17 10 8 6 13 - 

พยาบาลศาสตร ์ ข้าราชการ 9 - 9 - 3 6 1 2 6 - 

พนักงาน 2 1 3 - 1 2 2 1 - - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 11 1 12 - 4 8 3 3 6 - 
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สาขาวิชา อาจารย์
ประจ า 

จ านวนทั้งสิน้ วุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ) ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ) 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

มนุษยนิเวศศาสตร ์ ข้าราชการ 19 - 19 - 10 9 - 3 16 - 

พนักงาน - 1 1 - 1 - 1 - - - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 19 1 20 - 11 9 1 3 16 - 

ส านักทะเบียนและ
วัดผล 

ข้าราชการ 15 1 16 - 6 10 3 5 8 - 

พนักงาน - - - - - - - - - - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 15 1 16 - 6 10 3 5 8 - 

ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

ข้าราชการ 20 3 23 - 19 4 1 1 21 - 

พนักงาน 2 - 2 - 2 - 2 - - - 

อาจารย์พิเศษ - - - - - - - - - - 

รวม 22 3 25 - 21 4 3 1 21 - 

 
รวมทั้งสิ้น 388 20 408 0 226 182 88 68 248 4 
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5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชได้รับจดัสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  2,276,044,500  บาท   จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน  
จ านวน  634,995,600  บาท และเป็นเงนินอกงบประมาณ จ านวน  1,641,048,900  บาท ดงันี ้  
                       หน่วยนับ :  บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน* เงินนอกงบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 464,696,100  107,602,300  572,298,400 
งบด าเนนิงาน 70,899,600  828,087,900          898,987,500 
งบลงทุน -  232,607,000 232,607,000 
งบเงินอุดหนุน 99,399,900  112,218,200 211,618,100 
งบรายจา่ยอื่น  -  360,533,500  360,533,500 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน 634,995,600  1,641,048,900  2,276,044,500 
ที่มา 

*  เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เล่มที่ 8 (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (2) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตร ี
**  ข้อมูลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งที่ 9 /2552  

เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2552 
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6. หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหลักสตูรการศึกษาที่เปิดสอนทัง้สิ้น จ านวน 47 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี ้
 

ระดับการศึกษา 

ศึก
ษา

ศา
สต

ร์ 

ศิล
ปศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

นิต
ิศา

สต
ร์ 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
์ 

รัฐ
ศา

สต
ร์ 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร&์
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ส่ง
เส

ริม
กา

รเก
ษต

รฯ
 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ส
ุขภ

าพ
 

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร์ 

มน
ุษย

นิเ
วศ

ศา
สต

ร์ 

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

ระดับประกาศนียบัตร - - - - - - - - - - - - - 
ระดับอนุปริญญา  - - - - - - - - - - - - - 
ระดับปริญญาตร ี 1 3 5 1 2 1 1 3 3 3 - 1 24 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 2 - - - - - - - - - - - 2 
ระดับปริญญาโท  3 1 3 1 1 - 1 - 3 2 1 1 17 
ระดับปริญญาเอก  1 1 1 - - - 1 - - - - - 4 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  7 5 9 2 3 1 3 3 6 5 1 2 47 
 ที่มา:  ส านักวิชาการ 
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7. นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาใหม่  นักศึกษาลงทะเบียน และผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามสาขาวชิา ดงันี้ 
 7.1  ข้อมูลนักศึกษาใหม่ 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2553 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 173 7,172 - 127 - 7,472 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 173 6,857 - 90 - 7,120 
 พยาบาลศาสตร ์ - 315 - 37 - 352 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 5,732 - 189 - 5,921 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2,113 -  - 2,113 
 ส่งเสริมการเกษตรฯ - 3,619 - 189 - 3,808 

กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,155 47,468 2,120 1,052 50 51,845 
 ศิลปศาสตร ์ 1,047 4,049 - 21 6 5,123 
 นิเทศศาสตร ์ 39 1,488 - 54 17 1,598 
 ศึกษาศาสตร ์ - 1,789 2,120 239 16 4,164 
 วิทยาการจัดการ - 20,061 - 448 11 20,520 
 นิติศาสตร ์ 69 10,523 - 186 - 10,778 
 เศรษฐศาสตร ์ - 761 - 82 - 843 
 มนุษยนิเวศศาสตร ์ - 1,258 - 22 - 1,280 
 รัฐศาสตร ์ - 7,539 - - - 7,539 
 รวมระดับมหาวิทยาลัย 1,328 60,372 2,120 1,368 50 65,238 

หมายเหตุ   1. นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี นับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2553 เท่าน้ัน 
 2. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา นับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2553 และนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2553 
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 7.2  ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมนักศึกษา

ลงทะเบียน  
ปีการศึกษา 2553 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 148 14,492 - 535 - 15,175 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 148 13,532 - 320 - 14,000 
 พยาบาลศาสตร ์ - 960 - 215 - 1,175 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 12,561  - 430  - 12,991 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 3,399 - - - 3,399 
 ส่งเสริมการเกษตรฯ - 9,162 - 430 - 9,592 

กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,136 123,682 2,199 3,815 97 130,929 

 ศิลปศาสตร ์ 963 8,832 - 194 5 9,994 
 นิเทศศาสตร ์ 46 4,166 - 166 18 4,396 
 ศึกษาศาสตร ์ 1 4,303 2,199 1,121 54 7,678 
 วิทยาการจัดการ - 51,275 - 1,271 20 52,566 
 นิติศาสตร ์ 126 27,318 - 377 - 27,821 
 เศรษฐศาสตร ์ - 1,682 - 225 - 1,907 
 มนุษยนิเวศศาสตร ์ - 5,338 - 120 - 5,458 
 รัฐศาสตร ์ - 20,768 - 341 - 21,109 

 รวมระดับมหาวิทยาลัย 1,284  150,735  2,199  4,780  97  159,095  
หมายเหตุ   นักศึกษาท่ีลงทะเบียน หมายถึง นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 
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7.3  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2552 ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม : วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 1,990 - 156 - 2,146 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1,723 - 110 - 1,833 

 พยาบาลศาสตร ์ - 267 - 46 - 313 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 1,468 - 97 - 1,565 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 294 - - - 294 

 ส่งเสริมการเกษตรฯ - 1,174 - 97 - 1,271 

กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 200 12,070 2,406 1,321 5 16,002 

 ศิลปศาสตร ์ 187 922 - 37 - 1,146 

 นิเทศศาสตร ์ 2 520 - 72 - 594 

 ศึกษาศาสตร ์ - 1,028 2,406 392 5 3,831 

 วิทยาการจัดการ 5 6,201 - 613 - 6,819 

 นิติศาสตร ์ 6 1,347 - - - 1,353 

 เศรษฐศาสตร ์ - 122 - 85 - 207 

 มนุษยนิเวศศาสตร ์ - 577 - 16 - 593 

 รัฐศาสตร ์ - 1,353 - 106 - 1,459 

 รวมระดับมหาวิทยาลัย 200 15,528 2,406 1,574 5 19,713 
หมายเหตุ   เป็นข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 เนื่องจากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 บางส่วนยังอยู่ระหว่างการอนุมัติจบการศึกษา 
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 โดยถือว่าการประกันคณุภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลกัการด าเนินงานเปน็ 3 ขัน้ตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และ
ความเชื่อมโยงของการประกันคณุภาพภายในกบัการประกันคณุภาพภายนอกเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเร่ิมจากการพิจารณาจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ีเป็นหลัก แล้วจึงบูรณาการกรอบการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. ตัว
บ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. เข้าไว้ด้วยกัน 

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามระบบข้างตน้ โดยมีตัวบ่งชีท้ี่ขอรับการประเมินทัง้สิ้น 44 ตัวบ่งชี้ อิงตามองคป์ระกอบคุณภาพของ 
สกอ. รวม 9 องค์ประกอบ และเพิ่มเติมการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เปน็องค์ประกอบที ่10 ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 
  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (3 D) 

       ทั้งนี้ ในการประเมินจะเร่ิมจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. ก่อน แล้วจึงตามด้วยตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ / หรือ ก.พ.ร. ที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขึ้น โดยตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมจะก าหนดรหัส
ตัวบ่งชี้เป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง  และใช้ระบบการประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1.00 ถึง 5.00 เช่นเดียวกับ สกอ.  ส าหรับองค์ประกอบที่ 10 ให้ประเมิน  แต่จะไม่
น าคะแนนมาเฉลี่ยกับ 9 องค์ประกอบ 
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9. การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 
ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดกลไกก ากับ 
ติดตาม ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพราะในปี พ.ศ. 2552 นี้ 
มหาวิทยาลัยมีการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
ก าหนดเพียงร้อยละ 61.82  

มหาวิทยาลัยได้วางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปี ผ่านการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผู้บริหารและระดับ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.  ให้ทุกหน่วยงานมีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีกับผู้บริหาร       
ที่ก ากับดูแลหน่วยงาน ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

2.  ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาสผ่านระบบ  
e-Performance หรือระบบอื่น พร้อมแนบหลักฐานประกอบอ้างอิง 

3.  ให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน จัดประชุมให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี รอบ 
6, 9 และ 12 เดือน ด้วยวาจาต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้
แนบหลักฐานประกอบที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการหน่วยงาน 

4.  สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของทุก
หน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) และสภามหาวิทยาลัย 
รอบ 6 และ 12 เดือน 

5.  กรณีหน่วยงานมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รอบ 12 เดือน สามารถเสนอข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.  ให้น าผลการประเมินไปประกอบการจัดสรรกรอบวงเงินการขึ้นเงินเดือนให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ตามผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

7.  ให้กองแผนงานรับผิดชอบการประเมินระบบควบคุมภายในที่ดีตามประกาศ
ฉบับนี้ และปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / กผ. 9-1 (1) 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช  (อ้างถึงเอกสาร มสธ. / 
กผ. 1.1-5 (1)) 

มสธ. / กผ. .9-1 (2) 
     ระบบ e-Performance (อ้างถึง

เอกสาร มสธ. / กผ. 1.1-6 (1)) 
มสธ. / กผ. 9-1 (3) 
     รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย 
     สุโขทัยธรรมาธิราช รอบ 12 เดือน 

(อ้างถึงเอกสาร มสธ. / กผ. 1.1-6 
(4)) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งส่งเสริมให้
อาจารย์สร้างงานวิจัย ตีพิมพ์ และ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ได้
มากขึ้ น  ทั้ ง ในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยการจัดเวทีวิชาการ
และจัดท าวารสารที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อรองรับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 
1 มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
2  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยชื่อ e-JODIL เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่

บทความวิจัย 
3  มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี ในวันสถาปนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4  มีเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือในวารสารทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
5  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN Journal of Open and Distance Learning 

(AJODL) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ 
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 

6  มีการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ 
7  มีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1607 อาคาร
บริหาร ชั้น 6 

มสธ. / สวพ. 9-2 (1) 
เอกสารระบบการควบคุมภายในเรื่อง
การเผยแพรง่านวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  (อ้างถึงเอกสาร 
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1)) 

มสธ. / สวพ. 9-2 (2) 
http://e-jodil.stou.ac.th/  (อ้างถึง
เอกสาร มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2)) 

มสธ. / สวพ. 9-2 (3) 
โครงการจัดประชุมทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย 
ประจ าปี 2554”  (อ้างถึงเอกสาร 
มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3)) 
 

 

level_1/4_2-1(1).pdf
level_1/4_2-1(2).pdf
http://e-jodil.stou.ac.th/
level_1/4_2-1(3).pdf
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งส่งเสริมให้
อาจารย์สร้างงานวิจัย ตีพิมพ์ และ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ได้
มากขึ้ น  ทั้ ง ในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยการจัดเวทีวิชาการ
และจัดท าวารสารที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อรองรับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ต่อ) 

 มสธ. / สวพ. 9-2 (4) 
ประกาศมสธ.เรื่องหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย (ฉบับที่ 2) 
และประกาศมสธ. เรื่องหลักเกณฑ์
กา ร ให้ เ งิ น สนั บสนุนกา รตี พิ มพ์
บทความวิจัย พ.ศ. 2552  (อ้างถึง
เอกสาร มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4)) 

มสธ. / สวพ. 9-2 (5) 
วารสารเล็กทรอนิกส ์Vol 2. No 1, 
2010  (อ้างถึงเอกสาร มสธ. / สวพ. 
4.2-1 (5)) 

มสธ. / สวพ. 9-2 (6) 
ข่าววิจัย มสธ.  (อ้างถึงเอกสาร มสธ. 
/ สวพ. 4.2-1 (6)) 

มสธ. / สวพ. 9-2 (7) 
สรุปผลการจัดอบรมการเขียน
บทความวิจยั  (อ้างถึงเอกสาร มสธ. / 
สวพ. 4.2-1 (7)) 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_4_2/level_1/4_2-1(4).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_4_2/level_1/4_2-1(5).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_4_2/level_1/4_2-1(6).pdf
file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_4_2/level_1/4_2-1(7).pdf
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มหาวิทยาลัยควรท าการพัฒนา
เ ค รื อ ข่ า ย ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัยความต้องการของชุมชน 
และน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดทาง
ระบบการสอนทางไกล โดยระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิของเครือข่ายร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดย
เชื่ อม โยงพันธกิ จด้ านวิ จั ยกับ
บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อภารกิจในเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาและน าสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาได้ด าเนินภารกิจ
ด้านการบริการสังคมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน หรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อจัดท าโครงการบริการสังคมที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน กลุ่มผู้รับบริการต่างๆ อาทิ กลุ่มเยาวชน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน เช่น 
1. มีศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
และร่วมประเมินผลโครงการ 

2. มีศูนย์จัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนา เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
ความรู้ทางการเกษตร รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้จริง มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป 

มสธ. / กผ. 9–3 (1)   
หนังสือ “มสธ. สร้างสรรค์ความรู้สู่
สังคม” ฉบับเดือนกันยายน 2553 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มหาวิทยาลัยควรท าการพัฒนา
เ ค รื อ ข่ า ย ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัยความต้องการของชุมชน 
และน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดทาง
ระบบการสอนทางไกล โดยระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิของเครือข่ายร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดย
เชื่ อม โยงพันธกิ จด้ านวิ จั ยกับ
บัณฑิตศึกษา  (ต่อ) 

3. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน อีก 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุร,ี มทร.พระนคร, มทร.สุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.), วิทยาลัยราชพฤกษ์, และ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันลงนามจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 
เพื่อเป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การ
ท ากิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ในสังคม ซึ่งมีขอบข่ายการท างานที่มุ่งวิจัย ประเด็นหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อาหาร พลังงานทดแทน และการจัดการเรียนการสอน 
โดย มสธ. เป็นผู้ประสานงานหลักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมหาวิทยาลัยอื่นจะ
ร่วมกันวิจัยพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ท าวารสารร่วมกัน ในอนาคต
คาดว่าจะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมากข้ึน เพื่อเป็นแหล่งปัญญาของสังคมต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทศิทาง
ในอนาคต 
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่

ชัดเจน โดยมีการด าเนินการไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐไปมากพอสมควร แต่การบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยยังขาด
การเตรียมการปรับแต่ง รวมทั้งยัง
ขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ข า ด ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
เร่งรัดพัฒนาปรับแต่งระบบบริหาร
จัดการที่มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ ระบบการพัฒนาผู้บริหาร 
ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่สามารถรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยแบ่ง
คณะผู้รับผิดชอบยกร่างการบริหารงานเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบโครงสร้างการจัดองค์กร การจัดส่วนงาน กระบวนการบริหารจัดการ และ
การจัดการทั่วไป  

2. ระบบวิชาการ 
3. ระบบริหารงานบุคคล 
4. ระบบการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน การพัสดุ และตรวจสอบภายใน  
โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมและให้คณะผู้รับผดิชอบยกร่างในแต่ละ

ระบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และขณะนี้ ได้มกีารเสนอร่างระบบงาน
ทั้ง 4 ระบบ ต่อคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานฯ แลว้ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ  โดยมีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริหารระบบการเงิน
ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ส าคัญ 5 ระบบ  ได้แก่      

มสธ. 9-4 (1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับระบบการบริหารงาน และ
โครงสร้างมหาวทิยาลัยสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ นัดพิเศษ / 
2554 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 
2554 

มสธ. 9-4 (2) 
รายงานผลการประเมินระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา เดือนมกราคม 
2554 และมิถุนายน 2554 (อ้างถึง
เอกสาร มสธ. / สค.7.3-2 (3)) 

มสธ. 9-4 (3) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/OCS/3D_Accounting/3D
_Accounting/Site3D/index.aspx 

มสธ. 9-4 (4) 
http://qmis.stou.ac.th/ 
sarcard/ 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://qmis.stou.ac.th/sarcard/
http://qmis.stou.ac.th/sarcard/
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่
ชัดเจน โดยมีการด าเนนิการไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐไปมากพอสมควร แต่การบรหิาร
จัดการภายในมหาวิทยาลยัยังขาด
การเตรียมการปรับแต่ง รวมทั้งยัง
ขาดระบบการพัฒนาผูบ้ริหารทีม่ี
ประสิทธิภาพ ขาดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
เร่งรัดพัฒนาปรับแต่งระบบบริหาร
จัดการที่มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ ระบบการพฒันาผูบ้ริหาร 
ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่สามารถรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
อย่างมีประสทิธิภาพและต่อเนื่อง 
(ต่อ) 

1. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทนุโดยเกณฑ์พึง

รับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิต ิ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS เพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย   

4. ระบบฐานข้อมูล e-Performance เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของทุกหน่วยงาน 

5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eservice.stou.ac.th)  เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการภายในซึ่งมีระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ระบบ e-News,   
e-Office,  e-Form,  e-Document , e-Mail , STOU Search และ  
e- Service Search 

มสธ. 9-4 (5) 
http://172.20.2.167:8080/ 
ePerformance/ 

มสธ. 9-4 (6) 
http://eservice.stou.ac.th 

 

 

http://eservice.stou.ac.th/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://eservice.stou.ac.th/
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในภาพรวมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ผลการพัฒนา / ปรับปรุง รายการเอกสารอ้างอิง 

2. เนื่องจากการอุดมศึกษาไทยใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปมากและรวดเร็ว  ทั้ ง ในด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน มี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน เพิ่ มมากขึ้ น  ตลอดจน
เทคโนโลยี สารสน เทศที่ มี การ
พัฒนาก้ า วหน้ า อย่ า ง รวด เ ร็ ว  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ปรับตัวทั้งในเรื่องหลักสูตร การ
เรียนการสอน และแสวงหา/พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับระบบการสอนทางไกลเป็น
ระยะๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคง
ความเป็นผู้น าทางด้านการสอน
ทางไกลตลอดไป 

จากการที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกล จึงมี
เป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้น โครงสร้างหลักสูตรทุก
หลักสูตรจะเน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชากับการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการ
วิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุกหลักสูตร  มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกลเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการ
เรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย อาทิ 
1. e-learning การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. TV Online  รายการโทรทัศน์ออนไลน ์
3. Radio Online  รายการวิทยุออนไลน ์
4. Media On Demand  รายการย้อนหลัง 
5. m-Learning  สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
6. e-Tutorials  สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต 
7. Lom & e-Learning  สื่อการเรียนรู้ผ่านการบริการสงัคม 
8. e-Library  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
9. e-Training  ฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต 

มสธ. 9-5 (1) 
http://www.stou.ac.th/ 
stouonline/ 

 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/
http://www.stou.ac.th/stouonline/
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ส่วนที ่2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เปน็การประเมินผลการดาํเนินงานปีการศกึษา 2553 เพื่อให๎สะท๎อนคุณภาพการดําเนนิงานจริง ข๎อมูลที่ใช๎ในการประเมิน
ตนเองครั้งนี้ประกอบด๎วยข๎อมูลด๎านการจัดการเรียนการสอน ใช๎รอบเวลาตามปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถนุายน 2554)  และข๎อมูลด๎านการบริหารจัดการ ใช๎รอบ
เวลาตามปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยอิงเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก 
 แตํเนื่องจากตัวบํงชี้บางตัวไมํสอดคล๎องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงได๎ขอยกเว๎นการประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมินเฉพาะ
ระดับสถาบัน และใช๎ผลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดับสาขาวชิา อยํางไรก็ตามเพื่อให๎สะท๎อนคุณภาพการดําเนนิงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได๎
เพิ่มเติมตัวบํงชี้คุณภาพผนวกตอํท๎ายบางองค์ประกอบด๎วย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตัวบํงชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาํปีการศึกษา 2553 มีดังนี ้
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
  
 มีจํานวนบํงชี้ 3 ตัวบงํชี้ คือ  

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
1.1.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16) 

1.1.1 (1) ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ** (สมศ. 16.1) 
1.1.2 (2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 

1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ** (สมศ.17 และก.พ.ร. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎อง

กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ
มีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบัน 
และได๎รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล๎องกับจุดเน๎นของกลุํมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

มหาวิทยาลัยโดยฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานได๎มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับแรก
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุมระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2556 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต๎การมีสํวนรํวมของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และได๎รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 และ
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของกลุํมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  
 
 

มสธ. / กผ. 1.1-1 (1) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 
– 2556) 

มสธ. / กผ. 1.1-1 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  1 2 / 2 55 1  เ มื่ อ วั น ที่  2 8 
ธันวาคม 2551 (วาระที่ 5.1) 

มสธ. / กผ. 1.1-1 (3) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2552 (วาระที่ 6.1) 
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2.  มีการถํายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ

สถาบันไปสูํทุกหนํวยงานภายใน  
มีการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ลงไปสูํหนํวยงานตํางๆ โดยการกําหนดให๎หนํวยงาน
มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับหนํวยงาน ที่มีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ซึ่ง
แสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของหนํวยงานกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ของหนํวยงาน เพื่อทําหน๎าที่ (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 
ปีของหนํวยงาน ซึ่งประกอบไปด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน  (2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ของหนํวยงาน 

นอกจากนี้  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให๎แกํคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ของหนํวยงาน เพื่อเสริมสร๎างความรู๎          
ความเข๎าใจ และให๎แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของหนํวยงานมีความสอดคล๎อง 
เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2552 – 2556 ) ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

มสธ. / กผ. 1.1-2 (1) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  5 ปี  (พ .ศ.  2552 – 
2556) ของหนํวยงาน  

มสธ. / กผ. 1.1-2 (2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว81  
ลงวันที่  21 มกราคม 2553 เรื่อง      
การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 

มสธ. / กผ. 1.1-2 (3) 
ตั ว อ ยํ า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง             
กองแผนงาน 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด๎านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2552 - 2556) เป็นแผนปฏิบัติ ราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบ 4 พันธกิจ คือ         
ด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเพิ่มพันธกิจที่ 5 พันธกิจด๎านการพัฒนาองค์กร โดยมีการจัดทํา
รายงานความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) สูํแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด๎วยหัวข๎อที่
สําคัญ ดังนี้  

- ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มสธ.ระยะ 5 ปี  
- นโยบายสภามหาวิทยาลัย / นโยบายสนับสนุนตามวาระเชิงนโยบาย   
- ผลผลิ ตระดับมหาวิทยาลัยทั้ ง  6  ประการ  คื อ  การผลิ ตบัณฑิต                

การบริการวิชาการแกํสังคม การวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย หนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ  

- โครงการยุทธศาสตร์และหนํวยงานที่รับผิดชอบ  

มสธ. / กผ. 1.1-3 (1)  
แผนปฏิบัติ ราชการประจําปี ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

- รายงานความเชื่อมโยงระหวําง
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) 
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(หน๎า (1) - (12)) 
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4. มีตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี และคําเปูาหมายของ 
แตํละตัวบํงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  

มีการกําหนดตัวบํงชี้ พร๎อมทั้งคําเปูาหมายของแตํละตัวบํงชี้ที่จะใช๎วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) โดยกําหนดตัวบํงชี้และคําเปูาหมายในระดับ
เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกําหนดโครงการยุทธศาสตร์และ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ   

และมีการถํายทอดตัวบํงชี้และคําเปูาหมายจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ลงสูํแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งมี
การกําหนดหนํวยงานรับผิดชอบ โดยมีระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับรองอธิการบดี และผู๎บริหารหนํวยงานตํางๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความสําเร็จของตัวบํงชี้ตํางๆ  

มสธ. / กผ. 1.1-4 (1) 
อ๎างถึง มสธ. / กผ. 1.1-1 (1) 

มสธ. / กผ. 1.1-4 (2) 
อ๎างถึง มสธ. / กผ. 1.1-3 (1) 

มสธ. / กผ. 1.1-4 (3) 
ตัวอยํางคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของรองอธิการบดีฝุายวางแผนและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / ศปศ. 1.1-4 (4) 
ตัวอยํางคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู๎อํานวยการศูนย์ประสานงาน
กา ร ป ร ะกั น คุณ ภา พกา รศึ กษ า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
มหาวิทยาลัย ได๎มี การดํ า เนิน งานตาม แผนปฏิบัติ ราชการประจํ าปี ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบทุกพันธกิจทั้ง        
5 ประการ ตามที่ได๎กําหนดไว๎และปฏิบัติเชํนเดียวกับทุกปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ได๎วางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลง
วันที่ 22 มกราคม 2553 ผํานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผู๎บริหาร
และระดับหนํวยงาน เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.  ให๎ทุกหนํวยงานมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีกับผู๎บริหาร       
ที่กํากับดูแลหนํวยงาน ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

2.  ให๎ทุกหนํวยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาสผํานระบบ  
e-Performance หรือระบบอื่น พร๎อมแนบหลักฐานประกอบอ๎างอิง 

3.  ให๎ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน จัดประชุมให๎ทุกหนํวยงานรายงาน
ความก๎าวหน๎าผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี รอบ 
6, 9 และ 12 เดือน ด๎วยวาจาตํออธิการบดีหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย ทั้งนี้ให๎
แนบหลักฐานประกอบที่ผํานความเห็นชอบของผู๎บริหารหนํวยงานหรือ
คณะกรรมการหนํวยงาน 

4.  สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของทุก
หนํวยงาน เสนอตํอที่ประชุมผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) และสภามหาวิทยาลัย 
รอบ 6 และ 12 เดือน 

มสธ. / กผ. 1.1-5 (1) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ลงวันที่ 22 มกราคม 
2553  
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปีครบ 4 พันธกิจ (ต่อ) 
5.  กรณีหนํวยงานมีความเห็นไมํสอดคล๎องกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ประจําปี รอบ 12 เดือน สามารถเสนอข๎อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.  ให๎นําผลการประเมินไปประกอบการจัดสรรกรอบวงเงินการขึ้นเงินเดือนให๎แกํ
หนํวยงานตํางๆ ตามผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

7.  ให๎กองแผนงานรับผิดชอบการประเมินระบบควบคุมภายในที่ดีตามประกาศ
ฉบับนี้ และปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในให๎มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ 
พร๎อมรายงานผลตํอคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณา 

จากหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานได๎พัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือเรียกวําระบบ e-
Performance ซึ่งนํามาใช๎ในการติดตามและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยกําหนดให๎หนํวยงานตํางๆ มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ดังนี้ 

 รอบ 6 เดือน เม่ือวันที่ 30 มีนาคม และวันที่ 2,5,7 เมษายน  2553 
 รอบ 9 เดือน เม่ือวันที่ 2,5-6 กรกฎาคม 2553 
 รอบ 12 เดือน เม่ือวันที่ 4-6 ตุลาคม 2553 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (1) 
ระบบ e-Performance 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว36  
ลงวันที่  24 มีนาคม 2553 เรื่ อง        
การนําเสนอรายงานผลความก๎าวหน๎า
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ .ศ .  2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 6 เดือน 

 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
KPI_1_1/1_1-6(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

โดยทุกครั้งกํอนการรายงานความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการด๎วยวาจาตํอ
อธิการบดี รองอธิการบดีที่กํากับดูแล และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา
ระบบงาน  ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานโดยกองแผนงานจะมีหนังสือแจ๎งเตือน
ให๎หนํวยงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานประกอบผลการดําเนินงาน            
ตามเปูาหมายตัวบํงชี้ขึ้นบนระบบ e-Performance ทุกตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  

นอกจากนี้ กองแผนงานได๎สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของทุกหนํวยงาน รอบ 6 และ 12 เดือน 
เพื่อนําเสนอตํอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (Audit 
Committee) และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 
 
 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (3) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว55  
ลงวันที่  16 มิถุนายน 2553 เรื่อง        
การนําเสนอรายงานผลความก๎าวหน๎า
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ .ศ .  2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 9 เดือน 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว88  
ลงวันที่  28 กันยายน 2553 เรื่อง        
การนําเสนอรายงานผลความก๎าวหน๎า
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ .ศ .  2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 12 เดือน 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (5) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช รอบ 6 เดือน
แรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 
มีนาคม 2553) (หน๎า 115 – 123) 

KPI_1_1/1_1-6(3).pdf
KPI_1_1/1_1-6(4).pdf
KPI_1_1/1_1-6(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

 มสธ. / กผ. 1.1-6 (6) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช รอบ 6 เดือน
หลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) (หน๎า 1-60 ถึง 1-
64) 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (7) 
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 (วาระที่ 
3.3) 

มสธ. / กผ. 1.1-6 (8) 
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 เมื่อ
วันที่ 26พฤศจิกายน  
2553 (วาระที่ 3.7) 

 

KPI_1_1/1_1-6(6).pdf
KPI_1_1/1_1-6(7).pdf
KPI_1_1/1_1-6(8).pdf


 
 

39 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ อยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลตํอผู๎บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

(แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ฉบับครึ่งแผน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2553) เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
(Audit Committee) และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ โดยมีการประเมิน ดังนี้ 

1. ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ในแตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

2. ประเมินความสําเร็จตามมิติพันธกิจ และมิติประเด็นยุทธศาสตร์ 
3. ประเมินความสําเร็จตามโครงการยุทธศาสตร์ 

มสธ. / กผ. 1.1-7 (1) 
การประเมินผลแผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552–2556) 
ฉบับครึ่งแผน (พ.ศ. 2552–2553) 

มสธ. / กผ. 1.1-7 (2) 
มติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2554 

มสธ. / กผ. 1.1-7 (3) 
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2554 

 
 
 
 
  

KPI_1_1/1_1-7(1).pdf
KPI_1_1/1_1-7(2).pdf
KPI_1_1/1_1-7(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 

และข๎อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนี้ 
1.  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2552 - 2556) 
มหาวิทยาลัยโดยฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานได๎มีการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยครอบคลุมระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
แรกของมหาวิทยาลัย และได๎ผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย พร๎อมกับได๎มี
การถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเมื่อได๎มี
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีมาได๎ครบปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี) ใหมํ และจัดทําฉบับปรับปรุง 
(Rolling Plan) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 ขึ้น โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง 
แผนพัฒนา มสธ. ดังนี้  

มสธ. / กผ. 1.1-8 (1) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2552 (วาระที่ 3.3) 

มสธ. / กผ. 1.1-8 (2) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2553 - 2557 )  
 

 
 

 
  

KPI_1_1/1_1-8(1).pdf
KPI_1_1/1_1-8(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 

และข๎อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี (ต่อ) 

1.1  ฝุายวางแผนฯ ได๎มีการพิจารณาทบทวนปณิธานของมหาวิทยาลัยถึง
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พบวํา ปณิธานที่กําหนดไว๎ คือ 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วย
การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” ยังมีความเป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยอยูํ 

1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553 – 
2557) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553 – 
2557)) ฝุายวางแผนฯ ได๎วิเคราะห์ SWOT ที่มีผลกระทบตํอ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2551 แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มสธ. พ.ศ. 2552 – 2553 วิสัยทัศน์ประเทศไทย สูํปี 
2570 และภาวะแวดล๎อมการพัฒนาในชํวง 20 ปีข๎างหน๎าที่ สศช. จัดทํา
ไว๎ ซึ่งผลการวิเคราะห์ SWOT ได๎มีการปรับหรือเพิ่มตัวบํงชี้และคํา
เปูาหมายระดับเปูาประสงค์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 

และข๎อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นฝุายวางแผนและ
พัฒนาระบบงาน ได๎นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2553 – 2557) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2553 – 2557))  ตํอที่ประชุมประสานนโยบายที่มีอธิการบดีเป็นประธาน 
และได๎เสนอผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
12/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พร๎อมกับได๎เผยแพรํแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553 – 2557) (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553 – 2557)) ไว๎ในระบบ
อินทราเน็ตของกองแผนงาน   

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หลังจากมหาวิทยาลัยได๎เสนอ “แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ง
ที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ได๎มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
แตํให๎มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ โดยให๎จัดทําเป็น
เอกสารวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในประเด็นสําคัญ แล๎วให๎
นําเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยในประเด็น ดังตํอไปนี้ 

มสธ. / กผ. 1.1-8 (3) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2553 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. / กผ. 1.1-8 (4) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2553 (วาระที่ 6.2) 

 

 
 
  

KPI_1_1/1_1-8(3).pdf
KPI_1_1/1_1-8(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 

และข๎อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี (ต่อ) 

1.  การจัดสรรงบประมาณด๎านการวิจัย 
2.  การจัดสรรงบประมาณด๎านการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย และ

เพื่อการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตํางๆ 
3.  การจัดสรรงบประมาณด๎านบุคลากร 

3.1  งบประมาณรายจํายบุคลากรประเภทเงินเดือนและคําตอบแทนอื่นๆ 
3.2  งบประมาณด๎านการพัฒนาบุคลากร 
หลังจากนั้น ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ได๎ดําเนินการจัดทําเอกสารการ

วิเคราะห์เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2553 

ทั้งนี้ เนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2552 มีความเห็นวําแผนปฏิบัติราชการประจําปีและงบประมาณ
รายจํายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีหลักการและ
รายละเอียดสอดคล๎อง และมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแล๎ว แตํที่ประชุมได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด๎านการวิจัยและด๎านการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมน๎อย เมื่อเทียบสัดสํวนกับการจัดสรรงบประมาณด๎านอื่น 
2.  มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่เข๎มแข็งและมีความเป็น

เลิศในทางการศึกษา จะต๎องเน๎นการสนับสนุนด๎านการวิจัยและสร๎างบุคคลที่มี
คุณภาพ 

มสธ. / กผ. 1.1-8 (5) 
เอกสารการวิ เคราะห์งบประมาณ
รายจํายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 1.1-8 (6) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2552 (วาระที่ 3.1) 
 
 
 
 

 

KPI_1_1/1_1-8(5).pdf
KPI_1_1/1_1-8(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น 

และข๎อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี (ต่อ) 

3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการวิจัยสถาบัน เพื่อจะได๎นําผลการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหา
และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

4.  มหาวิทยาลัยควรเสนอรายละเอียดข๎อมูลและจํานวนเงินงบประมาณรวมที่จะใช๎ไป
เพื่อการวิจัยจากแหลํงเงินตํางๆ ทั้งนี้ ขอให๎รวมถึงเงินจากงานวิจัยที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได๎รับจากภายนอกด๎วย 

5.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวําพันธกิจด๎านการพัฒนาองค์กร ควรจะกําหนดให๎เป็น
พันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะให๎ความสําคัญและวางแผนดําเนินการให๎บรรลุ
เปูาหมายเพิ่มเติมจากพันธกิจหลักที่ได๎กําหนดไว๎แล๎ว 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 8 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 (1)  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ **  (สมศ. 16.1) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล๎องกับอัตลักษณ์  ปรัชญา 
ปณิ ธาน  วิ สั ยทั ศน์  พั นธกิ จและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยได๎ รั บการ เห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี) ฉบับแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยครอบคลุมระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
แรกของมหาวิทยาลัย ภายใต๎การมีสํวนรํวมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และได๎รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 และครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2552  โดยเป็นแผนที่สอดคล๎องกับกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีอัตลักษณ์คือ เป็น
มหาวิทยาลัยระบบเปิด ใช๎ระบบการศึกษาทางไกล สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 

 

มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-1 (1)  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 
– 2556) 

มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-1 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  1 2 / 2 55 1  เ มื่ อ วั น ที่  2 8 
ธันวาคม 2551 (วาระที่ 5.1) 

มสธ. / กผ. 1. 1.1(1)- 1 (3) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2552 (วาระที่ 6.1) 

 

KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-1(1).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-1(2).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของ
ผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์ที่กําหนดอยํางครบถ๎วน
สมบูรณ์  

มีการเปิดโอกาสให๎คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ โดยมีการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ลงไปสูํหนํวยงานตํางๆ โดยการกําหนดให๎
หนํวยงานมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับหนํวยงาน ที่มีความสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 
2556) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของหนํวยงานกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ของหนํวยงาน เพื่อทําหน๎าที่ (1) จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของหนํวยงาน ซึ่งประกอบไปด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ 
และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์ของหนํวยงาน  (2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน และกําหนดหนํวยงานผู๎รับผิดชอบ ผู๎มีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการในแตํละแผนไว๎อยํางชัดเจน โดยได๎คํานึงถึงการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่
เก่ียวข๎อง 

มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-2 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-
1 (1) 

มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-2 (2)  
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

มสธ. / กผ. 1.1.1(1)-2 (3)  
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  5 ปี  (พ .ศ.  2552 – 
2556) ของหนํวยงาน  

 

 
  

KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-2(2).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล๎องกับอัตลักษณ์อยูํ ในระดับ
ตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ พบวํา บุคลากร มสธ. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ที่ผํานมาของมหาวิทยาลัยโดยได๎ดําเนินการสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของ มสธ. คือ 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด ใช้ระบบการศึกษา
ทางไกล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน เทํากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

มสธ. / สวพ. 1.1.1(1)-3 (1)  
แบบสอบถามเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากร มสธ. 
เก่ียวกับการดําเนินการตามอัตลักษณ์ 
จุดเน๎น / จุดเดํนของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สวพ. 1.1.1(1)-3 (2)  
รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากร มสธ. เกี่ยวกับผลการ
พัฒนาสถาบั น ให๎ เ กิ ดอั ตลั กษณ์ 
ประจําปีการศึกษา 2553 

4. ผลการดําเนินงานกํอให๎เกิดผลกระทบ 
ที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร๎างคุณคํา
ตํอสังคม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดทางไกล 
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุํงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกํ
ผู๎ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งใช๎สื่อที่หลากหลาย ทําให๎เกิดสังคม
แหํงการเรียนรู๎และสังคมฐานความรู๎ สําหรับประชาชน ชุมชน องค์กรและสถาบันใน
สังคมภายใต๎การเปิด / ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิต 
สํงผลให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด๎านความรู๎ทางวิชาการ 
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง ซึ่งผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎บัณฑิต พบวํา ผู๎ใช๎บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูํในระดับมากที่สุด (4.8210 คะแนน) 

มสธ. / สวพ. 1.1.1(1)-4 (1)  
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช  

มสธ. 1.1.1(1)-4 (2)  
http://www.stou.ac.th 

 

KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-3(1).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-3(2).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-4(1).pdf
http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. ได๎รับการยกยํองในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  ในประเด็นที่ เกี่ ยวกั บ        
อัตลักษณ์ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได๎รับรางวัลยกยํองระดับชาติ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชํน 

- นายอนุชา เอียดขาว : ได๎รับคัดเลือกให๎เป็น “คนดีเมืองลุง” ประจําปี พ.ศ. 
2553 

- นายทรงศักดิ์ สุขสม : ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ที่ได๎ทําความดีความชอบใน            
การปฏิบัติหน๎าที่ มีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ์  

- นายอินตา ชุํมใส : ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการในด๎าน              
การ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให๎แกํประชาชน และปฏิบัติหน๎าที่จนบังเกิดผลดี
กับทางราชการ 

มสธ. / สบศ. 1.1.1(1)-5(1)  
เกียรติบัตรของนายอนุชา เอียดขาว 

มสธ. / สบศ. 1.1.1(1)-5(2)  
ประกาศเกียรติคุณของนายทรงศักดิ์ 
สุขสม 

มสธ. / สบศ. 1.1.1(1)-5(3)  
เกียรติบัตรของนายอินตา ชุํมใส 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-5(1).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-5(2).pdf
KPI_1_1_1_(1)/1_1_1(1)-5(3).pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 (2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (สมศ. 16.2)  
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับ 
การประเมินทั้งหมด 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ 
จากการประเมินบัณฑิต 

ที่มีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ ์
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ คะแนนการประเมิน 

18 86.67 
 86.67 

= 4.82 4.82 คะแนน 
 18 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 คะแนน 
 4.82 คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 4.82 คะแนน 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
มสธ. 1.1.1(2)-(1) : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หมายเหตุ : การคํานวณคะแนนที่ได๎จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
 

ประเด็น คะแนนรวม จ านวนผู้ใช้บัณฑติ 
ที่ตอบแบบสอบถาม 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
1. ความซื่อสัตย์สุจริต 89 18 4.94 
2. การตรงตํอเวลา 85 18 4.72 
3. ความมีระเบียบวินัย 85 18 4.72 
4. ความขยันหม่ันเพียร 85 18 4.72 
5. ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ 86 18 4.78 
6. ความมีน้ําใจเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํตํอผู๎อื่น  89 18 4.94 
7. ความสุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน มีสัมมาคารวะ 87 18 4.83 
8. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 87 18 4.83 
9. การอุทิศเวลาให๎กับงาน 87 18 4.83 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 86.67 18 4.82 
 
 

1_1_1(2)-1.pdf
1_1_1(2)-1.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน**  (สมศ. 17 และ ก.พ.ร. 3) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํน หรือ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา โดยได๎รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยโดยฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานได๎มีการกําหนดกลยุทธ์            
การปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย คือ “มีเอกสารการสอนและกระบวนการผลิตชุดวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ 
และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความช านาญร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย” โดยได๎จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ที่มีกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย กลยุทธ์ แผน/แผนงาน และโครงการยุทธศาสตร์ที่ได๎ปรับ
ใหมํกับตัวชี้วัดโครงการและเปูาหมายการดําเนินงานของโครงการระยะ 5 ปี              
เพื่อผลักดันให๎การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามจุดเน๎น จุดเดํน ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว๎ ซึ่งผํานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 
12/2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 และครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2552 

มสธ. / กผ. 1.1.2-1(1)  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 
– 2556) 

มสธ. / กผ. 1.1.2-1(2)  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  1 2 / 2 55 1  เ มื่ อ วั น ที่  2 8 
ธันวาคม 2551 (วาระที่ 5.1) 

มสธ. / กผ. 1.1.2-1(3)  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2552 (วาระที่ 6.1) 

 

KPI_1_1_2/1_1_2-1(1).pdf
KPI_1_1_2/1_1_2-1(2).pdf
KPI_1_1_2/1_1_2-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของ

ผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ กํ าหนดอยํ า งครบถ๎ วน
สมบูรณ์  

มีการเปิดโอกาสให๎คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ โดยมีการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา 
มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ลงไปสูํหนํวยงานตํางๆ โดยการกําหนด             
ให๎หนํวยงานมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับหนํวยงาน ที่มีความสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2552 - 2556) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของหนํวยงานกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ของหนํวยงาน เพื่อทําหน๎าที่ (1) จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของหนํวยงาน ซึ่งประกอบไปด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และคําเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ 
และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์ของหนํวยงาน  (2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน และกําหนดหนํวยงานผู๎รับผิดชอบ ผู๎มีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการในแตํละแผนไว๎อยํางชัดเจน โดยได๎คํานึงถึงการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่
เก่ียวข๎อง 

มสธ. / กผ. 1.1.2-2 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 1.1.2-1 (1) 

มสธ. / กผ. 1.1.2-2 (2)  
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

มสธ. / กผ. 1.1.2-2 (3) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  5 ปี  (พ .ศ.  2552 – 
2556) ของหนํวยงาน  
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุ ด เน๎น  และจุ ด เดํ น  หรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยูํใน
ระดับตั้งแตํ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5 

จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํนของมหาวิทยาลัย พบวํา บุคลากร มสธ. มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผํานมาของมหาวิทยาลัยวําได๎ดําเนินการสอดคล๎องจุดเน๎น 
จุดเดํนของมหาวิทยาลัย อยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยของผลการประเมิน เทํากับ 3.79 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มสธ. / สวพ. 1.1.2-3 (1)  
แบบสอบถามเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากร มสธ. 
เก่ียวกับการดําเนินการตามอัตลักษณ์ 
จุดเน๎น / จุดเดํนของมหาวิทยาลัย 

KPI_1_1_2/1_1_2-2(2).pdf
KPI_1_1_2/1_1_2-2(3).pdf
KPI_1_1_2/1_1_2-3(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน๎น และจุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน อยูํในระดับตั้งแตํ 
3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 (ต่อ) 

 มสธ. / สวพ. 1.1.2-3 (2)  
รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากร มสธ. เกี่ยวกับผลการ
พัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา 2553 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น 
จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม 

จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย พบวํา ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่วาง
ไว๎ และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม คือ เอกสารการสอน
ประจําชุดวิชาตํางๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ประกอบด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย
สาขาทั้งภายในและภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการผลิต ทําให๎เอกสารการสอนมี
เนื้อหาสมบูรณ์ครบถ๎วนเป็นประโยชน์ตํอนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็น
เอกสารอ๎างอิงของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได๎นําไปใช๎ในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุํงเน๎นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัด         
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยความรํวมมือที่ ได๎รับจากบุคคล หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์การตํางประเทศ อาทิ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่เข๎ารํวมในการพัฒนาหลักสูตร 
การผลิตชุดวิชา การสอนเสริม การบริการวิชาการ การใช๎สถานที่ของสํวนราชการ
ตํางๆ เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นต๎น และระบบการบริหารงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยใช๎การรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยรวมทรัพยากรตํางๆ 
ไว๎ที่สํวนกลาง ซึ่งทุกหนํวยงานสามารถใช๎รํวมกันได๎ อาทิ การใช๎อาคารสถานที่ 

มสธ. / กผ. 1.1.2-4 (1) 
แ ผ น แ มํ บ ท บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 – 2556 
และแผนการใช๎ทรัพยากรภายใน 
ฉบั บ ที่ ผํ า น ก า รอนุ มั ติ จ า ก สภ า
มหาวิทยาลัย 

KPI_1_1_2/1_1_2-3(2).pdf
KPI_1_1_2/1_1_2-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น 

จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม  
(ต่อ) 

ยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต๎น จากการบริหารงานดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวํา
มหาวิทยาลัยตระหนัก และมีการดําเนินงานอยูํบนพื้นฐานของการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรํวมกันแตํ
แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการบริหารจัดการข๎างต๎น   

 

6. สถาบั นมี เอกลั กษณ์ ตามจุ ด เน๎ น 
จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได๎รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- - 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 4.00 

ผลการดําเนนิงาน 4 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย



 
 

 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
        มีจ านวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ คือ  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)  
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)  
2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)  
2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4, ก.พ.ร. 15.1 และ ก.พ.ร. 16)  
2.5  ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ (สกอ. 2.5)  
2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6, ก.พ.ร. 6.2 และ ก.พ.ร. 17)  
2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)  
2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)  
2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1 และ ก.พ.ร. 4.1.1) 
2.8.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ (สมศ. 2) 
2.8.3 ผลงานของผู๎สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (สมศ. 3 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
2.8.4 ผลงานของผู๎สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (สมศ. 4 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ. 14 และ ก.พ.ร. 16) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ. 2.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

ใหมํ และปรั บปรุ งหลั กสู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมํและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏบิตัทิี่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  ดังนี้ 
1.  มีการศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกลําวดําเนินการโดย

สาขาวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการนําผลการศึกษามาจัดทําเป็น
รายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตร โดยมี
การศึกษาความเป็นไปได๎กํอนเปิดสอนหลักสูตรครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1 ความต๎องการของสังคมและความสอดคล๎องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
1.2 ความคุ๎มทุนของการเปิดสอน 
1.3 ความพร๎อมของสาขาวิชาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
1.4 ความต๎องการและความสนใจในการเข๎าศึกษาของกลุํมเปูาหมาย 
1.5 ข๎อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาตามความเหมาะสมของแตํละ

หลักสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-1 (1)  
การศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิด
สอนหลักสูตร 

 

 
  

KPI_2_1/2_1-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

ใหมํ และปรั บปรุ งหลั กสู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2. มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตั้งแตํ
การศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอนหลักสูตร การเสนอหลักสูตรเข๎าแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด๎วย คณาจารย์ภายใน และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก การเสนอ
หลักสูตรตํอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การตรวจหลักสูตรโดยสํานักวิชาการ
เพื่อให๎หลักสูตรมีมาตรฐาน มีหัวข๎อ และรายละเอียดตํางๆ ครบถ๎วนตามเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. กําหนดการเสนอหลักสูตรตํอสภาวิชาการสภา
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติ/รับรอง การ
เสนอหลักสูตรตํอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให๎ความเห็นชอบภายใน 30 วัน 
ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต๎องสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ๎ง สกอ. ทราบกํอนเปิดสอน 

มสธ. / สว. 2.1-1 (2) 
ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

ใหมํ และปรั บปรุ งหลั กสู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

3.  มีการเสนอหลักสูตรใหมํ/หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนดตํอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร แล๎วจึงนําเสนอ สกอ. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

4.  มีการติดตามความคิดเห็นจากบัณฑิตและ/หรือผู๎ประกอบการที่รับบัณฑิตเข๎า
ทํางานโดยสาขาวิชาและสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนําข๎อมูลมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะต๎องประเมินหลักสูตรที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน๎อย และหลักสูตรไมํเป็นที่ต๎องการของตลาด/องค์กร
วิชาชีพ หรือหลักสูตรที่องค์ความรู๎ล๎าสมัยไมํเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ 
และให๎พิจารณาปิดหลักสูตรที่มีนักศึกษาเรียนน๎อยกวํา 100 คน หรือหลักสูตรที่มี
อาจารย์ไมํครบตามเกณฑ์ โดยมองในภาพรวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

มสธ. / สว. 2.1-2 (1)  
หลักเกณฑ์ในการปิดหลักสูตร การ
เสนอขอปิดหลักสูตร และขั้นตอนการ
ปิดหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร

ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.  มีขั้นตอนการปิดหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะต๎องบรรจุหลักสูตรที่มีแผนจะปิดไว๎ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย และเสนอเรื่องปิดหลักสูตรตํอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยแนบบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
พิจารณาอยํางน๎อย 4 ประเด็น คือ 1) แนวโน๎มของนักศึกษาในอนาคต 2) ความ
คุ๎มทุนและจํานวนนักศึกษาที่มีอยูํในปัจจุบัน  3) หลักสูตรอื่นที่จะใช๎เทียบเคียง
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนทดแทนได๎ 4) ระยะเวลาที่นักศึกษาคนสุดท๎ายคาดวํา
จะสําเร็จการศึกษา และสาขาวิชาจะต๎องแจ๎งสํานักวิชาการเพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และแจ๎ง สกอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อทราบและปรับฐานข๎อมูลหลักสูตร รวมทั้งแจ๎งสํานักงาน 
ก.พ. ดําเนินการในสํวนที่เก่ียวข๎องตํอไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  ทุกหลักสูตรมีการดํ า เนินงานให๎

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (การ
ดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
หมายถึงต๎องมีการประเมินผลตาม 
“ตั วบํ งชี้ ผลการดํ า เนิน งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมํมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ให๎ประเมินตามตัวบํงชี้กลางที่กําหนด
ในท๎ายเกณฑ์การประเมิน) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต๎องได๎รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข๎องด๎วย 

1. มีการดํ า เนินการให๎ทุ กหลักสู ตร เป็น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติโดยมีการ
ปรับปรุงและควบรวมหลักสูตรให๎ เป็นไปตามเ กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล๎วเสร็จเกือบทุกหลักสูตร (ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิด
สอนแตํยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
กลําวคือ สกอ.ยังไมํพิจารณารับทราบการให๎ความเห็นชอบ จํานวน 2 หลักสูตร 
คือ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ.2552 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได๎เสนอหลักสูตรตํอ สกอ.แล๎ว แตํ สกอ. มีข๎อสังเกตให๎จัดทําเป็น
หลักสูตร 4 ปี ปัจจุบันสาขาวิชาฯ อยูํระหวํางการปรับหลักสูตรตามข๎อสังเกต
ดังกลําว 2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ซึ่ง
อยูํระหวํางการพิจารณาของสภาวิชาชีพ กํอนเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให๎
ความเห็นชอบตํอไป) 

มสธ. / สว. 2.1-3 (1)  
ปกหลักสูตรฉบับ สกอ. รับทราบการ
ให๎ความเห็นชอบ  

มสธ. / สว. 2.1-3 (2)  
องค์ประกอบของคณะกรรมการพฒันา/ 
ปรับปรุงหลักสูตร  

มสธ. / สว. 2.1-3 (3)  
หนังสือที่มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตร
ตํอสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพและ
หนังสือที่สภาวชิาชีพ/องค์กรวิชาชีพ
แจ๎งรับรองหลักสูตรปริญญา และ/
หรือสถาบัน 

2. มีการกําหนดให๎คณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตรต๎องมผีู๎แทนองค์กรวิชาชีพ 
(ถ๎ามี) รํวมเป็นกรรมการอยํางนอ๎ย 1 คน และจะเสนอหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง
ให๎สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพพจิารณารับรองหลักสูตร ปริญญา และ/หรือสถาบนั 
เชํน หลักสูตรศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรการแพทย์แผน
ไทย หลักสูตรบัญชี เปน็ต๎น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วน
ทั้งข๎อ 1 ข๎อ 2 และข๎อ 3 ข๎างต๎น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยําง
น๎อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
จ ะ ต๎ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห๎ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ในข๎อ 3 ผําน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข๎อแรกและ
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ที่
กําหนดในแตํละปีทุกหลักสูตร 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วนทั้งข๎อ 1 
ข๎อ 2 และข๎อ 3 ข๎างต๎นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย เป็นผู๎กํากับดูแลพิจารณา วางแผน ติดตาม ทบทวนให๎ทุกหลักสูตร
ดําเนินงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

มสธ. / สว. 2.1-4 (1) 
บทบาทหนา๎ที่ของอาจารย์ประจาํ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

มสธ. / สว. 2.1-4 (2) 
บทบาทหนา๎ที่ของคณะกรรมการ
ประจําสาขาวชิา   

มสธ. / สว. 2.1-4 (3) 
บทบาทหนา๎ที่ของสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย  
 

 

2. มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อให๎เนื้อหาสาระตํางๆ ของหลักสูตรมีความทันสมัย 
ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะดําเนินการโดยการจัดสัมมนา/สนทนากลุํม (Focus 
Group) หรือประเมินในรูปแบบการวิจัย แล๎วจัดทํารายงานผลการสัมมนา/สนทนา
กลุํม  หรือรายงานการประเมินเสนอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนําผลการประเมิน
ไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรตํอไป 
นอกจากนี้ยังมีการติดตามความคิดเห็นของบัณฑิตและ/หรือผู๎ใช๎บัณฑิตโดย

สาขาวิชา / สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนําข๎อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรอีกด๎วย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วน
ทั้งข๎อ 1 ข๎อ 2 และข๎อ 3 ข๎างต๎น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข๎อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
จ ะ ต๎ อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห๎ ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ในข๎อ 3 ผําน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบํงชี้และ
ทุกหลักสูตร 

1.  คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให๎มีการดําเนินการได๎ครบถ๎วนทั้งข๎อ 1 ข๎อ 
2 และข๎อ 3 ข๎างต๎นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําสาขาวิชา  สภาวิชาการ  
สภามหาวิทยาลัย เป็นผู๎กํากับดูแลพิจารณา วางแผน ติดตาม ทบทวนให๎ทุก
หลักสูตรดําเนินงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินในข๎อ 4   
  โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา 

วางแผน ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับผลการประเมิน รวมทั้งปรับปรุงดัชนีด๎านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อยทุกๆ 5 ปี 

มสธ. / สว. 2.1-5 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สว 2.1-4 (1) 
ถึง มสธ. / สว 2.1-4 (3) 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 4.00 

ผลการดําเนนิงาน 4 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :   มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 

คําร๎อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการด าเนินงาน 

401 178 
 178 X 100 = ร๎อยละ 44.39 

401 
หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กจ. 2.2 จํานวนอาจารย์ประจําที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
ผลการประเมิน :  

 ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  ร๎อยละ 24 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน ร๎อยละ 44.39 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_2_2/KPI_2_2.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (สกอ. 2.3) 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
เกณฑ์การประเมิน :   มสธ. เปน็สถาบันกลุ่ม ข (สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี) 

คําร๎อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

อาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินงาน 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
401 67 244 4 315  315 X 100 = ร๎อยละ 78.55 

401 
หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กจ. 2.3 จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 

ผลการประเมิน :  

 ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  ร๎อยละ 48 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน ร๎อยละ 78.55 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 

  

KPI_2_3/KPI_2_3.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน **  (สกอ. 2.4, ก.พ.ร. 15.1 และ ก.พ.ร. 16) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ทั้งด๎านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบ/แผนการบริหาร เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

กองการเจ๎าหน๎าที่   ในฐานะหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงาน   ด๎านทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย  ได๎จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งเป็นแผนแมํบทสําหรับ
ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เชื่อมโยง/สอดคล๎องกันของแผน
บริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2551-2554  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556 ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

มสธ. / กจ. 2.4-1 (1)  
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2551-2554  
 

 
 
 
 

KPI_2_4/2_4-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ทั้งด๎านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูล
เชิงประจักษ์  (ต่อ) 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.
2551-2554  ประกอบด๎วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 
Management) 

2. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development) 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลําว  ได๎ใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ  SWOT Analysis โดยมีการประเมินสภาพแวดล๎อมด๎านการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และข๎อจํากัดของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามบริบทและสภาพข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน๎มใน
อนาคตของการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ได๎ศึกษา SWOT 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช๎เป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให๎สอดคล๎องกับทิศทางและความต๎องการของบุคลากร และมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให๎เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให๎เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2554 โดยสรุปผล
การดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resources 

Management)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี 2553 รวมทั้งหมด  6 
โครงการ  

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 
1. โครงการจัดทําเสน๎ทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ 

(Career Development Plan) 

  

2. โครงการจัดทํา HR scorecard   

3. โครงการเตรียมพร๎อมระบบการบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับรัฐ 

  

4. โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน ์   
5. โครงการ Early Retirement สําหรับลูกจ๎าง มสธ.   
6. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานบุคลากร 

มสธ. 

  

   

มสธ. / กจ. 2.4-2 (1)   
เอกสารรายงานคาํรับรองการปฏิบัติ
ราชการกองการเจ๎าหน๎าที่  

 

KPI_2_4/2_4-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให๎เป็นไปตามแผนที่กําหนด  (ต่อ) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด  8 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ท าแล้ว ยังไม่ท า 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร มสธ. สายวชิาการ และสาย
สนับสนนุวิชาการ ตามกรอบ Competency 

  

2. โครงการให๎ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ประเทศและตาํงประเทศ 

  

3. โครงการสนบัสนนุบุคลากร สําหรับการนําเสนอ
ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถทํางานผาํนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน e-Learning   

6. โครงการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  

7. โครงการรณรงค์การสร๎างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  

8. โครงการรณรงค์การสร๎างคํานิยม วัฒนธรรมที่เปน็
แบบอยํางที่ดีขององค์กร ( STOU WAY) 

  

    

มสธ. / กจ. 2.4-2 (2)   
หนังสือ ศธ 0522.01 (05) / 5334 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553 

มสธ. / กจ. 2.4-2 (3)   
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

  

KPI_2_4/2_4-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และ

สร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได๎ อยํ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และสร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน)  ดังนี้  

3.1  สร๎างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให๎นําอยูํตั้งแตํสภาพแวดล๎อม บรรยากาศ
การทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสํดูแลบุคลากรทุกคนอยํางเสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสร๎างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2  มีระบบสํงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เชํน ติดตามข๎อมูลแหลํงให๎รางวัลตํางๆ หรือเวทีแสดงผลงาน
ตํางๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ๎นและชํวยเหลือผู๎มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด๎านตํางๆ 
เชํน ชํวยจัดทําเอกสารขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล  

3.3  มีการยกยํองให๎เกียรติผู๎ได๎รับรางวัลโดยวิธีการตํางๆ เชํน ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได๎รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจ ผํานสื่อตํางๆ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมข๎าราชการ 
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมพนักงาน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมลูกจ๎างประจํางบประมาณเงินแผํนดิน 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดํนกลุํมลูกจ๎างประจําเงินนอกงบประมาณ 

มสธ. 2.4-3 (1)  
สถานที่จริง 

มสธ. 2.4-3 (2)  
มติที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. คร้ังที ่
1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
วาระที่ 4.6 เร่ือง การคัดเลือก
ข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ๎างประจาํดีเดํน ประจําปี 
2553 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และ

สร๎างขวัญและกําลังใจให๎คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํ า ง าน ได๎ อยํ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
(ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน)  (ต่อ) 

3.4  มีสวัสดิการตาํง ๆ ได๎แกํ 
- สวัสดิการสงเคราะห์ด๎านที่อยูํอาศัย  
-  สวัสดิการรถรับ-สํงบุคลากร โดยจัดรถบริการรับสํงบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เส๎นทาง 
- สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน 
- สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 
- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี 
- กองทุนเงินสะสมสมทบ  
- สวัสดิการคําเชําบ๎านข๎าราชการ 
- สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน 
- สวัสดิการชํวยเหลือคําตัดชุดปกติขาว 
- สวัสดิการน้ําดื่ม 
- สวัสดิการประกันสังคม 
- สวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย : ห๎องพยาบาล 
-  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ปีละ 1 คร้ัง 
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ 5 วัน 
- สวัสดิการเงินกู๎ 
- สวัสดิการเงินกู๎ ธอส.-กบข. 
- สวัสดิการเงินกู๎ ธอท.-กบข 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (3)  
รายงานผลการดําเนนิงาน 
สวัสดิการ 

มสธ. / กจ. 2.4-3 (4)  
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เก่ียวข๎องงานสวัสดิการ 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Personal/ 
News/Personel/welfare.asp 
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4. มีระบบการติดตามให๎คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู๎และ
ทักษะที่ได๎จากการพัฒนามาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู๎ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามใหค๎ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู๎มาใช๎ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง  เชํน มีการกําหนดเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ดูงาน 
และประชุมทางวิชาการ โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับทุนรายงานประโยชน์ของการนําความรู๎มาใช๎ใน
การปฏิบัติงาน   รวมทั้งมีการนํากลไกการจัดการความรู๎มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม/พัฒนา โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับทุนนําเสนอองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
จากการไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตํอที่ประชุมบุคลากรทั้งสายคณาจารย์และสาย
สนับสนุน  
 

มสธ. / กจ. 2.4-4 (1)  
- เกณฑ์การขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม 

ดูงาน และประชุมทางวิชาการ 
- ระเบียบ มสธ. วําด๎วย การให๎ทุน

ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทาง
วิชาการแกํข๎าราชการ 

- แนวการเขียนรายงานการไป
ฝึกอบรมฯ  

มสธ. / สว. 2.4-4 (2)  
แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการ
ขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี 

มสธ. / สว. 2.4-4 (3)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (03) / ว 591 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง
ขอเชิญบุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรม
เผยแพรํความรู๎และประสบการณ์ที่
ได๎รับจากโครงการขอรับทุนกองทุน 
มสธ. 12 ปี 
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5. มีการให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให๎คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัย สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณแกํคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให๎คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ และ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแกํคณาจารย์ ชํวงการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหมํ (ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) รวมทั้ง 
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอยําง
ตํอเนื่อง 

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยได๎เผยแพรํจรรยาบรรณของคณาจารย์และจรรยาบรรณ
ของข๎าราชการผํานเว็บไซต์การจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณแกํคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอีกชํองทางหนึ่ง 

มสธ. / ศปศ. 2.4-5 (1)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/QAChannel/KM.htm  -> 
เอกสารเผยแพรํความรู๎ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัย จัดให๎มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ของแผน/ผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยภาพรวม พบวํา  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM :  Human Resources 

Management)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ .ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด  6 โครงการ มีการดําเนินการแล๎ว 5 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 83.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :  Human Resources 
Development)  มีโครงการตามแผนที่จะดําเนินการในปี พ .ศ. 2553 รวม
ทั้งหมด 8 โครงการ มีการดําเนินการแล๎ว 8 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

มสธ. / กจ. 2.4-6 (1)   
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / กจ. 2.4-2 (1) 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินจากข๎อ 6 ไปปรับปรุงแผนหรือการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พร๎อมจัดทําสํารวจความต๎องการและความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตํอไป เชํน  โครงการรณรงค์
การสร๎างคํานิยม วัฒนธรรมที่เป็นแบบอยํางที่ดีขององค์กร (STOU WAY) โครงการ
ดังกลําว ได๎มีการดําเนินการและรายงานความก๎าวหน๎าตํอที่ประชุมผู๎บริหารเป็น  
ระยะๆ พร๎อมทั้งได๎นําข๎อเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข๎องมาปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพของโครงการให๎มีความเป็นมาตรฐาน  โดยปรับโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เดิม เป็น “โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
สุ โ ขทั ย ธ รรมาธิ ร าชสูํ ค ว าม เป็ น เลิ ศตาม เกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล  
(STOU WAY)” เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอยํางเป็นองค์รวมตามแนวทางของ 
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลโดยการบูรณาการทั้งในสํวนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แหํงชาติ (TQA ปี 2553 - 2554) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx ปี 2552 – 2553) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
ปี2550) ซึ่งทุกเกณฑ์ประยุกต์มาจาก Criteria for Performance Excellence ของ 
The Baldrige National Quality Program  เป็นต๎น 

มสธ. / กจ. 2.4-7 (1)   
หนังสือ ศธ 0522.01 (05) / ว.396 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เร่ือง 
การสํารวจความต๎องการฝึกอบรมของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มสธ. / กจ. 2.4-7 (2)   
แบบสอบถามติดตามการพัฒนางาน 
จากการอบรม หรือสัมมนา ในการนํา
ความรู๎และทักษะที่ได๎รบัมาใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มสธ. 2.4-7 (3) 
รายงานการประชุมผู๎บริหารของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 (นัด
พิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2554 วาระท่ี 4.4 

มสธ. 2.4-7 (4) 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 วาระที่ 4.18 

KPI_2_4/2_4-7(1).pdf
KPI_2_4/2_4-7(2).pdf
KPI_2_4/2_4-7(3).pdf
KPI_2_4/2_4-7(4).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  5 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ **  (สกอ. 2.5) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให๎

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช๎ใน
อัตราไมํสูงกวํา 8 FTES ตํอเคร่ือง  

มหาวิทยาลยัมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให๎แกํนักศึกษา ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยสํวนกลาง นนทบุรี 

1.1  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน 4 อาคาร (329 เครื่อง) ดังตํอไปนี้ 

 อาคารบริการ 1  ชั้น  4  จํานวน 127 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เครื่อง   

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น  3  จํานวน 31 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เครื่อง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 146 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เครื่อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เครื่อง    
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เครื่อง    
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เครื่อง    

มสธ. / สค. 2.5-1 (1) 
สถานที่จริง ณ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให๎

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช๎ใน
อัตราไมํสูงกวํา 8 FTES ตํอเครื่อง  
(ต่อ) 

 อาคารบรรณสารสนเทศ  จํานวน 25 เครื่อง                                               
ชั้น 1 บริเวณดิจิทลัโซน จํานวน 12 เครื่อง 
ชั้น 1 บริเวณโอแพก จํานวน 6 เครื่อง 
ชั้น 2 ห๎องพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ จํานวน 1 เครื่อง 
ชั้น 3 บริเวณค๎นโอแพก จํานวน   4 เครื่อง 
ชั้น 4 บริเวณให๎บริการสื่อโสตทศัน์ จํานวน  1 เครื่อง 
ชั้น 4 บริเวณให๎บริการสารสนเทศการศึกษาทางไกล จาํนวน 1 เครื่อง 

มสธ. / สบ. 2.5-1 (2) 
สถานที่จริง ณ อาคารบรรณ-
สารสนเทศ 

2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา 

2.1 การให๎บริการห๎องสมุดผํานระบบเครือขําย (e-library)  โดยนักศึกษาสามารถ
สืบค๎นสารสนเทศได๎ ดังนี ้
STOU-eLibrary 

ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด 
 ทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด (OPAC) 
 รายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แหํง  
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 Kluwer Arbitration : ฐานข๎อมูลด๎านอนุญาโตตุลาการ  
 ScienceDirect 
 SpringerLink eJournals 
 IEEE/IEE 
 H.W. Wilson 
 ISI Web of Science 
 ABI/INFORM 

มสธ. / สบ. 2.5-2 (1) 
http://library.stou.ac.th/ 

 
 

  

http://virtua.stou.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon/
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=stou%20
http://www.kluwerarbitration.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.ieee.org/ieeexplore/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://isiknowledge.com/
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎

อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

 ACM Digital Library 
 EMERALD eJournals 
 Academic Search Elite 
 Education Research Complete 
 Matichon e-Library   Newscliponline 
 Mosby's Nursing Consult                        
 Dissertation Fulltext 
 Proquest Digital Dissertations 
 Journal Citation Reports 
 Thai Digital Collection(TDC) : ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร 

งานวิจยั หนังสือหายาก 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ebrary eBooks 
 F.A. DAVIS eBooks 
 World Scientific eBook 
 Hart Publishing eBooks 
 SpringerLink eBooks 
 ScienceDirect eBooks 
 NetLibrary eBooks 
 Grolier Online 
 Thai eBooks 
 Digital Library Collections   

 

 

http://www.acm.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.matichonelibrary.com/login/stou/
http://www.nursingconsult.com/
http://ebook.thailis.or.th/
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://172.20.6.99/jcr.htm
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://library.stou.ac.th/ebrary-ebook
http://www.igpublish.com/fadavis-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=FADAVIS&var_SETNAME=F.%20A.%20Davis&usertag=DataSets.dat/
http://www.igpublish.com/worldsci-ebook/browselist.nsp?field0=_All_&query0=(P00001:NS_PAGECODE)&numresults=200&usertag=all
http://www.igpublish.com/Hartpub-ebooks/pShelf.nsp?var_SETCODE=HART&var_SETNAME=Hartpub&usertag=DataSets.dat/
http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=title&_title=A&md5=fcab2d7552e90ca57f4fa29a391c7e48&entitle=sub&content=books&applyBrowseFilters.x=47&applyBrowseFilters.y=3
http://www.netlibrary.com/
http://go-passport.grolier.com/
http://www.2ebook.com/stou/
http://www.netlibrary.com/search/TitleBrowse.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎

อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

    King Prajadhipok 
- ห๎องสมุดดิจิทัล 

    Sukhothai Studies 

    University Archives 

    Wichit Srisa-an Information 

    Nonthaburi Studies 

    STOU Superseded Textbooks 
นิทรรศการออนไลน์   
 เราจะครองแผํนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหํงมหาชนชาวสยาม 
 คูํฟูา คูํบารม ี
 เอกองค์อัครศิลปิน 
 สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอฯ ดวงแก๎วแหํงพระมงกุฏเกล๎า 
 นนทบุรีศึกษา 

ตามรอยเกียรติยศ ศิลปนิถิ่นนนท์  
ของดีเมืองนนท์ 
สวนปาุ มหาชาต ิ
เมื่อมีคลอง ต๎องมีเรือ 

 นานาสาระ 
   เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหมํ                                

 

  

http://library.stou.ac.th/sukhothai-studies
http://library.stou.ac.th/sukhothai-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/STOUArchive/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/Dr.Wichit/index.htm
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/stoubook/HTML/INDex.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Thai%20coronation/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/King%20Married/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/King%20of%20Music/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Petcharat/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Non_people/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Nonthaburi/HTML/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Mahachat/index.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/Boat/HTML/in_Boat.html
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/7wonders/HTML/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎

อื่ น ๆ  ผํ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช๎งานแกํนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
(ต่อ) 

2.2  การฝึกอบรมนักศึกษาการใช๎ห๎องสมุดให๎กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข๎ารับ
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพให๎กับสาขาวิชาที่ประสงค์  
- เนื้อหาการฝึกอบรม ประมาณ 45 นาที  ประกอบด๎วยการค๎นคว๎าจาก

ฐานข๎อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด (โอแพก) แนะนําระบบการ
จัดเก็บสื่อการศึกษาในห๎องสมุด  และการใช๎บริการห๎องสมุดที่สําคัญ เชํน 
บริการยืม คืน บริการตอบคําถามและชํวยการค๎นคว๎า เป็นต๎น 

- ผลการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2553  (กรกฎาคม 2553 – มีนาคม 2554) 
มีนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
และแขนงวิชาไทยคดีศึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   จํานวน 2,110 คน 

มสธ. / สบ. 2.5-2 (2) 
สรุปผลการฝึกอบรมนักศึกษาการใช๎
ห๎องสมุดสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

 

3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  

มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยสํวนกลาง นนทบุรี 

1.1 มีห๎องประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได๎
มาตรฐานมีสิ่ งอํานวยความสะดวกอยํางครบครัน อาทิ  โต๏ะ  เก๎าอี้ 
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

มสธ. / สค. 2.5-3 (1) 
สถานที่จริง ณ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

KPI_2_5/2_5-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

1.2  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ห๎อง (304 เครื่อง) 

 อาคารบริการ 1  ชั้น  4  จํานวน 127 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 37 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จํานวน 45 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จํานวน 45 เครื่อง   

 อาคารพิทยพัฒน์  ชั้น  3  จํานวน 31 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จํานวน 31 เครื่อง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น M (ชันลอย) จํานวน 146 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 จํานวน 43 เครื่อง 
                    ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 จํานวน 31 เครื่อง    

         ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 จํานวน 34 เครื่อง    
                ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จํานวน 38 เครื่อง    
1.3 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ (เครื่องขยายเสียง,  

เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียเลนส์เดียว) สําหรับ  
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห๎อง   

1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองแตํละห๎องปฏิบัติการมีการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ต 
      ทุกเครื่อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

1.5 มีห๎องปฏิบัติการให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ดังนี้ 
1.5.1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แหํงชาติ  สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

1.5.2 ห๎องปฏิบัติการฝึกรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 
(EBPC) สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

1.5.3 ห๎องปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการแพทย์แผน
ไทย 

1.5.4 ห๎องปฏิบัติการศาลจําลอง สําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให๎แกํ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 2. มหาวิทยาลัยที่อยูํในสํวนภูมิภาค ได๎แกํ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แหํง โดยศูนย์ฯ
แตํละแหํงมีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีห๎องประชุมสัมมนา ดังนี้ 
 1) ห๎องประชุมขนาดใหญํ จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 200 – 400 คน 
 2) ห๎องประชุมขนาดกลาง จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 40 – 60 คน 
 3) ห๎องประชุมขนาดเล็ก (ห๎องยํอย) จํานวน 6 ห๎อง จํานวน 40 คน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอ

การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยํางน๎อยในด๎าน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ตํ อ
อินเตอร์เน็ต  (ต่อ) 

2.2  มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ให๎บริการแกํนักศึกษา ดังนี้ 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 4 – 10 เครื่อง 
 2) เครื่องพิมพ์ ประมาณ 4 – 6 เครื่อง 
 3) อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์  
     - เครื่องขยายเสียง ประมาณ 6 – 8 เครื่อง 

     - เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) ประมาณ 3 – 6 เครื่อง 
     - เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียเลนส์เดียว (LCD Projector) ประมาณ  
       8 – 10 เครื่อง 

2.3 การเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
สําหรับศูนย์ฯ ทุกศูนย์  สามารถให๎บริการนักศึกษาสามารถใช๎บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว๎ให๎และใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์สํวนตัว
เชื่อมตํอระบบเครือขํายไร๎สายในการสืบค๎นข๎อมูลมายังห๎องสมุดในสํวนกลาง 

 

4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  

มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงานทะเบียน
นักศึกษาผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา ได๎แกํ 
1.  ด๎านงานทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.1 โปรแกรมจําลองการลงทะเบียนและคํานวณคําลงทะเบียนเรียน  เพื่ออํานวย
ความสะดวกให๎แกํนักศึกษาสามารถตรวจสอบคําใช๎จํายในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา และวันเวลาสอบไมํให๎ตรงกันได๎
ลํวงหน๎าเพื่อเป็นข๎อมูลไปใช๎ในการลงทะเบียนจริง 

มสธ. / สบศ. 2.5-4(1) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
ore/rere/info/pages/course253/s
entsubject.asp 

1.2 คําถามถามบํอย(FAQ) เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาที่มีปัญหาด๎าน
งานทะเบียนนักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไปได๎จากบริการ
คําถามถามบํอย(FAQ) ซึ่งจะทราบข๎อมูลได๎รวดเร็วและถูกต๎อง รวมทั้งเป็น
การประหยัดคําใช๎จํายในการโทรศัพท์สอบถามเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ โดยมี
บริการคําถามจํานวนทั้งหมด 19 หมวดคําถาม  

มสธ. / สทว. 2.5-4 (2) 
http://www.stou.ac.th/Offices/o
re/rere/info/pages/faq/ 
 

1.3 การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ให๎นักศึกษาทราบ ได๎แกํ ข๎อมูล
เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ
สอบและสนามสอบ เป็นต๎น 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (3) 
http://www.stou.ac.th/ 
 

1.4 บริการรับคําร๎องการผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยการ download ใบคํา
ร๎องประเภทตํางๆ เชํน การเปลี่ยนที่อยูํของนักศึกษา เป็นต๎น 

 

1.5  บริการรับลงทะเบียนเรียนผํานระบบอินเทอร์เน็ต  
 
  

http://www.stou.ac.th/Offices/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/course253/sentsubject.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/faq/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

1.6 บริการตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต ได๎แกํ ตรวจสอบ
รายชื่อผู๎สําเร็จการศึกษา  รายชื่อผู๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การจัดสํงบัตร
นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและการจัดสํงเอกสาร ตรวจสอบ
การเปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาเอก  ตรวจรับกิจกรรมประจําชุดวิชา และ
ตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาที่คาดวําจะสําเร็จการศึกษา เป็นต๎น 

มสธ. / สบฑ. 2.5-4 (4) 
http://www.stou.ac.th/thai/ 
grad_stdy/default.asp 

มสธ. / สบฑ. 2.5-4 (5) 
http://www.stou.ac.th/forum/ 

มสธ. / สทว. 2.5-4 (6) 
e-mail : re.reoffice@stou.ac.th 

1.7 บริการตรวจสอบผลการสอบประจําภาคการศึกษา และผลการเรียนที่สอบ
ผํานมาแล๎วผํานระบบอินเทอร์เน็ต 

1.8 บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มตําง ๆ ด๎านงานทะเบียนนักศึกษา จํานวน 21 
รายการผํานระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับให๎นักศึกษานําไปใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ  

1.9 บริการให๎นักศึกษาสอบถามปัญหาด๎านทะเบียนนักศึกษาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบอินเทอร์เน็ต 

1.10  บริการรับสมัครสมาชิกระบบ SMART EDUCATION SIM เพื่อรับขําวสาร
ผําน SMS จากมหาวิทยาลัย 

2. ด๎านบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีห๎องพยาบาล ณ อาคารพิทยพัฒน์ 1 
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให๎บริการนักศึกษาตลอดเวลาที่มีการจัดฝึก 
อบรม / สัมมนาตํางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

 
 
 
  

http://www.stou.ac.th/thai/
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/forum/
http://www.stou.ac.th/forum/
mailto:re.reoffice@stou.ac.th
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อยํางน๎อยในด๎านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา  
(ต่อ) 

3. การจัดการหรือจัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา   
3.1 มหาวิทยาลัยมีบริการห๎องอาหารประจําอาคารตํางๆ  กรณีนักศึกษามา

อบรม / สัมมนาเป็นกลุํมหรือหมูํคณะ มหาวิทยาลัยสามารถจัดให๎บริการ
ด๎านอาหารและเครื่องดื่มตามความต๎องการของนักศึกษา โดยศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม เป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ให๎บริการตํางๆ  

3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารสโมสร ซึ่งเป็นสถานที่พักผํอนและออกกําลังกาย  โดย
มีอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายอยํางครบถ๎วน อาทิ สระวํายน้ํา ห๎อง
ลีลาศ สนามเทนนิส ห๎องฟิตเนส และมีอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
เป็นสถานที่พักผํอนและออกกําลังกาย  เพื่อให๎บริการแกํนักศึกษาและ
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข๎าใช๎บริการ 

มสธ. 2.5-4 (7) 
สถานที่จริง ณ  
- อาคารพิทยพัฒน ์
- อาคารวิทยทัศน ์
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
- อาคารสัมมนา 
- อาคารสุโขสโมสร 
- ห๎องอาหารปาริชาต 
- อุทยานการศึกษารชัมังคลาภิเษก 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยํางน๎อยในเรื่องประปา 
ไฟฟู า  ระบบกํ าจัดของ เสี ย  การ
จัดการขยะ รวมทั้ งมี ระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตํางๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎อง  

มหาวิทยาลยัมีระบบสาธารณปูโภคตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ  
-  ประปา มีระบบการจํายน้ําสะอาดไปยังจุดที่ใช๎งานตํางๆ ในปริมาณ และ

แรงดันที่เหมาะสมกับการใช๎งาน รวมทั้งมีระบบสํารองน้ําในกรณีฉุกเฉิน มีการ
สํารวจตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทํอน้ําประปาและถังพักน้ําตามคําแนะนํา
ของการประปาให๎ได๎มาตรฐานและปลอดภัยตํอผู๎ใช๎น้ํา โดยการประปานคร
หลวงเข๎ามาเก็บตัวอยํางน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ 

 
มสธ. / อค. 2.5-5 (1) 

บันทึกการขอเก็บตัวอยํางน้าํของการ
ประปานครหลวง ที่ มท 5461.3 / ว. 
15040 เร่ืองขอเก็บตัวอยํางน้ํา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยํางน๎อยในเรื่องประปา 
ไฟฟู า  ระบบกํ าจัดของ เสี ย  การ
จัดการขยะ รวมทั้ งมี ระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตํางๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎อง  (ต่อ) 

-   ไฟฟูา ได๎มีการวางแผนดูแลบํารุงรักษาตลอดทั้งปี โดยในบางสํวนได๎มีการจัด
จ๎างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชน เชํน หม๎อแปลงไฟฟูา ระบบลิฟต์และ
การตรวจเช็คบํารุงรักษาตู๎ควบคุมระบบไฟฟูา (MDB) ในสํวนของอาคารที่มี
ความสําคัญอยํางมากได๎มีการติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟูา และระบบสํารองไฟฟูา
ตํอเนื่อง (UPS) เพื่อให๎เกิดความมั่นคงทางไฟฟูา เชํน อาคารอเนกนิทัศน์  
เป็นต๎น 

- ระบบกําจัดของเสีย ได๎มีการจัดจ๎างบํารุงรักษาเป็นรายปีจากภาคเอกชนเพื่อ
บําบัดของเสียภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบําบัดน้ําเสีย 
เชํน มอเตอร์ปั้มน้ํา เครื่องเติมอากาศในน้ํา รวมถึงอุปกรณ์การวิเคราะห์น้ําเสีย 

- การกําจัดขยะ ได๎มีการจัดจ๎างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยและดูดสิ่งปฏิกูลภายใน
มหาวิทยาลัย 

- รักษาความปลอดภัยของอาคาร   โดยมีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณอาคาร
ตํางๆ บริเวณทางเข๎า – ออก หน๎าลิฟท์ มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
ประจําอาคาร และบริเวณโดยรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง การติดบัตรแสดงตน 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตํางๆ  

-  มีระบบปูองกันอัคคีภัย  โดยติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคารทุกอาคาร ทุกขั้น  
โดยมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกปี  รวมทั้งมีการฝึกอบรมการปูองกัน 
– ระงับอัคคีภัย และฝึกซ๎อมอพยพหนีไฟ สําหรับบุคลากร มสธ. เป็นประจํา
ทุกปี  ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได๎จัดฝึกอบรมเมื่อ 31 สิงหาคม 2553  

มสธ. / อค. 2.5-5 (2) 
สัญญาจัดจา๎งบริษัทเอกชนเพื่อการ
ดูแลบํารุงรักษาหม๎อแปลงไฟฟูา 
เลขที่ 304C054-01-00005 

มสธ. / อค. 2.5-5 (3) 
หนังสือเรื่องขออนุมัติจัดจ๎างดูแล
ระบบบําบัดน้าํเสีย เลขที่เอกสาร 
312PQ54-00-00087 

มสธ. / อค. 2.5-5 (4) 
หนังสือเรื่องงานซํอมแซมมอเตอร์ปั้ม
น้ํา เลขที่เอกสาร 312PQ54-00-
00167 

มสธ. / อค. 2.5-5 (5) 
หนังสือเรื่องจัดซื้อระบบปรับอากาศ
แบบน้าํยาอัตโนมัติ เลขที่เอกสาร 
312PQ54-00-00155 

มสธ. / กก. 2.5-5 (6) 
รายงานผลการเข๎ารับการฝึกอบรม
ปูองกัน – ระงับอัคคีภัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ

ในข๎อ 2 – 5 ทุกข๎อไมํต่ํากวํา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยได๎สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
คุณภาพการจัดบริการให๎แกํนักศึกษาทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านห๎องสมุดและแหลํง
เรียนรู๎อื่นๆ  2) ด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา  3) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น   และ 4) ด๎านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร  โดยได๎สอบถามจากนักศึกษาที่มาเข๎าอบรมเข๎ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ซึ่งจากรายงานผลการ
ประเมิน นักศึกษามีความเห็นวําการให๎บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด๎าน มีความ

เหมาะสมอยูํในระดับมาก มีคําคะแนน    = 3.94  จากคะแนนเต็ม 5  

มสธ. / สว. 2.5-6 (1) 
รายงานการประเมินในการบริการ
ของมหาวิทยาลัย ดา๎นห๎องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข๎อ 
6 มาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด๎านกายภาพที่สนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการ  

ผลการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข๎อที่ 6 สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แจ๎งผลการวิเคราะห์ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎รับทราบและหา
แนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ  โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี้ 
1. จัดซื้อโคมไฟไวบ๎ริการนักศึกษาในรายที่ต๎องการเพิ่มแสงสวํางภายในห๎องนอน 
2. ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดยากันยงุในห๎องนอนนักศึกษาทุกห๎องกํอนการเข๎าพัก 1 วัน 
3. เพิ่มชํวงเวลาการทาํความสะอาดห๎องน้ํารวมให๎มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4 รอบ

เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในชํวงที่มผีูใ๎ช๎บริการจํานวนมาก 
4. ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นบริเวณหน๎าห๎องน้ํารวมเพื่อไมํให๎มีกลิ่นเหม็น  ตาม

รอบการทําความสะอาดของห๎องน้ํา 

มสธ. / สว. 2.5-7 (1)  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมและ
หนังสือแจ๎งผลประเมินการให๎บริการ
ของมหาวิทยาลัยไปยงัหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 

มสธ. / สว. 2.5-7 (2) 
สัมภาษณ์พนักงานทําความสะอาด
ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ ของศูนย์สัมมนาฯ 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรโดยใช๎ระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยให๎นักศึกษา
สามารถใช๎เวลาวํางศึกษาด๎วยตนเองโดยไมํต๎องมาเข๎าชั้นเรียนตามปกติ เป็น
วิธีการศึกษาด๎วยระบบการศึกษาที่เรียกวํา “ระบบการศึกษาทางไกล” ซึ่งเป็น
ระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่อยูํในท๎องถิ่นตํางๆ สามารถศึกษาหา
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตามความพร๎อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง 
จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทป
เสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออํานประกอบตํางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน์  และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา การจัดการ
ศึกษาดังกลําวสอดคล๎องกับความหมายของกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

มสธ. / สทว. 2.6-1 (1)  
คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2553 

มสธ. / สบฑ. 2.6-1 (2)  
คูํมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร (ต่อ) 

2. มีการกําหนดข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและดัชนีบํงชี้มาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาไว๎ทุกหลักสูตร 

3. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชาตํางๆ ให๎เหมาะสมกับระบบ
การศึกษาทางไกลเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองทั้งสื่อหลักและสื่อ
เสริม มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีการวิเคราะห์ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ
จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุก
หลักสูตร 

4. มีการจัดทําแบบประเมินกํอนและหลังเรียนในทุกชุดวิชา ปีการศึกษา 2553 มีชุด
วิชาที่เปิดสอน จํานวน 590 ชุดวิชา จําแนกเป็นชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร / 
ปริญญาตรี จํานวน 372 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 218 ชุดวิชา 

มสธ. / สว. 2.6-1 (3)  
ตัวอยํางข๎อมูลเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และดชันบีํงชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

มสธ. / สว. 2.6-1 (4)  
คูํมือกิจกรรมการอบรมเข๎มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-1 (5)  
ชุดวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปี 
1/2553,  ปี 2/2553  และภาคพิเศษ 

มสธ. / สว. 2.6-1 (6) 
ชุดวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑติศึกษา  

มสธ. / สว. 2.6-1 (7) 
ตัวอยํางแบบประเมินกํอนและหลงัเรียน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

 
 

1. มหาวิทยาลัยได๎เตรียมความพร๎อมโดยกําหนดระบบและกลไกเพือ่รองรับการจัดทํา
รายละเอียดของชุดวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา๎มี) ทุกชุดวิชา ทั้งชุด
วิชาระดบัปริญญาเอก ชุดวิชาระดับปริญญาโท และชุดวิชาระดบัปริญญาตรี ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลยัแตํงตั้งคณะทํางานจัดทําแบบฟอร์ม มคอ. 3 – 6  
2) สํานักวชิาการจัดทํา Template  มคอ. 3 – 6  
3) จัดทําแผนปฏบิัติการการจัดทาํ มคอ. 3 – 6  
4) จัดอบรมการจัดทํา มคอ. 3 – 6 
5) นิเทศ/ติดตามผลการจัดทํา มคอ. 3 – 6 
6) สรุปรายงานความก๎าวหนา๎การจัดทํา มคอ. 3 – 6 
7) เสนอสภาวิชาการรับทราบ/พิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะ 

2. มีการจัดทําแบบประเมินคุณภาพเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี รวมทั้ง
กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมิน 

3. มีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินชุดวิชาระดับปริญญาโทและชุดวิชาระดับ
ปริญญาเอก    

4. มีการกําหนดหนํวยงานพร๎อมระบุบทบาทหน๎าที่ที่ เกี่ยวข๎องกับกระบวนการ
ประเมิน    

5. มีการกําหนดหนํวยงานพร๎อมระบุบทบาทหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการประเมิน    

มสธ. / สว. 2.6-2 (1)   
ระบบและกลไกการจัดทําแบบมคอ. 
3 – 6 ของชุดวิชา มสธ.  

มสธ. / สว. 2.6-2 (2)  
ตัวอยํางแบบประเมินคุณภาพเอกสาร
การสอนชุดวิชา และเอกสารกําหนด
วิธีการและขั้นตอนการประเมิน    

มสธ. / สว. 2.6-2 (3)  
เอกสารกําหนดวิธีการและขั้นตอนการ
ประเมิน    

มสธ. / สว. 2.6-2 (4)  
เอกสารกําหนดหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กับกระบวนการประเมิน 

มสธ. / สว. 2.6-2 (4)  
เอกสารกําหนดหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง
กับกระบวนการประเมิน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

6. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแบบ มคอ. 3 – 6  
  

มสธ. / สว. 2.6-2 (5)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02) /128 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ือง ขอ
อนุมัติจัดอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง 
การจัดทํารายละเอียดชุดวชิาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552   

มสธ. / สว. 2.6-2 (6)  
คําสั่ง มสธ. ที่ 623/2554  ลงวนัที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ือง ให๎
บุคลากรเข๎าอบรมเชิงปฏบิัติการการ
จัดทําข๎อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการ
จัดทํารายละเอียดชุดวชิา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552 

มสธ. / สว.  2.6-2 (7)  
เอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําข๎อมลูเพื่อ
การจัดทํารายละเอียดชุดวชิาของ 
มสธ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

7. มีการจัดทําข๎อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทํารายละเอียดชุดวิชา (มคอ. 3) ที่มีกําหนด
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2553 

  
  

มสธ. / สว. 2.6-2 (8)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/274 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2554 เร่ือง ขอ
ความอนุเคราะห์ข๎อมูลรายชื่อชดุวิชา
ระดับปริญญาตรีที่มีกําหนดเปดิสอน
ในปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สว. 2.6-2 (9)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/273 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2554 เร่ือง ขอ
ความอนุเคราะห์ข๎อมูลรายชื่อชดุวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีกาํหนดเปิด
สอนในปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สว. 2.6-2 (10)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/186 ลง
วันที่ 11 มีนาคม 2554 เร่ือง ขอยืม
เอกสารการสอนชุดวิชาที่มีกําหนด
เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็น
กรณีพิเศษ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละ เอี ยดของรายวิช าและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาตามที่
กํ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  (ต่อ) 

  มสธ. / สว. 2.6-2 (11)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว 247 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เร่ือง ขอสํง
แบบฟอร์ม มคอ. 3 พร๎อมข๎อมูล
พื้นฐานชุดวชิาคร้ังที่ 1 

มสธ. / สว. 2.6-2 (12)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว 331 
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เร่ือง ขอ
สํงแบบฟอร์ม มคอ. 3 พร๎อมข๎อมูล
พื้นฐานชุดวชิา คร้ังที่ 2 

มสธ. / สว. 2.6-2 (13)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/ว446  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เร่ือง ขอ
สํงแบบฟอร์ม มคอ. 3 พร๎อมข๎อมูล
พื้นฐานชุดวชิาคร้ังที่ 3 และ
แบบฟอร์มการจัดทํารายละเอียดชุด
วิชาทีไ่มํได๎อยูํในหลักสูตร TQF 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

8. มีการจัดทําแบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี Online โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 
ได๎มีมติเห็นชอบให๎สํานักคอมพิวเตอร์จัดทําระบบการประเมิน Online 

 
9. การผลิตและปรับปรุงชุดวิชาของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกการ

ดําเนินการเพื่อเป็นการประกันคุณภาพชุดวิชาโดยมีหลักการปฏิบัติที่ดี มาตรการ
กํากับ ดูแล และระบบการควบคุมภายในที่ดีในกระบวนการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
เพื่อให๎ชุดวิชาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ  วงวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนี้ 
1)  กําหนดแผนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาประจําภาคการศึกษา เพื่อใช๎เป็นกรอบการ

ดําเนินการของทุกชุดวิชา 
2)  กําหนดขั้นตอนในกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา โดยกําหนดบทบาทหน๎าที่

และหนํวยงานที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน 

มสธ. / สว. 2.6-2 (14)  
รายงานการประชุมสภาวิชาการใน
การประชุมคร้ังที่ 4/2554 วันที ่24 
กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาระที่ 3.1 
(เร่ืองสืบเนื่อง) 

มสธ. / สว. 2.6-2 (15)  
หนังสือที่ ศธ 0522.05 (02)/159 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2554 เร่ือง การ
จัดทําแบบประเมนิเอกสารการสอน
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี Online 

มสธ. / สว. 2.6-2 (16)  
เอกสารแผนการผลิตเอกสารการสอน
และสื่อเสริม (ชุดวชิาผลิตใหมํและชุด
วิชาปรับปรุง) ที่กําหนดเปดิสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 /2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

3) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาที่เป็นมาตรฐานโดย
มีผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในแตํละศาสตร์เข๎ารํวม
ดําเนินการ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่มุํงบูรณาการองค์ความรู๎เพื่อ
สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์สําคัญในการสร๎าง
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งไมํสามารถครอบงําได๎ด๎วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือคณะใดคณะหนึ่งจัดเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการที่
เข๎มแข็ง เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได๎อยํางชัดเจน 

มสธ. / สว. 2.6-2 (17)  
ประกาศ มสธ. เรื่อง องค์ประกอบ 
หน๎าที่และวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการกลุํมผลิตชุดวิชา 

มสธ. / สว. 2.6-2 (18)  
ประกาศ มสธ. เรื่อง องค์ประกอบของ
คณะกรรมการกลุํมผลิตชุดวิชา และ
จํานวนครั้งของคณะกรรมการกลุํมผลิต
ชุดวิชา    

มสธ. / สว. 2.6-2 (19)  
ประกาศ มสธ. เรื่ององค์ประกอบ 
หน๎าที่และวิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2535 

 4) กําหนดมาตรการกํากับ ดูแลการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาให๎เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให๎เป็นมาตรฐาน 

 

มสธ. / สว. 2.6-2 (20)    
ประกาศ มสธ. วําด๎วยการบริหารชุด
วิชาระดบัปริญญาตร ี 

 
  

KPI_2_6/2_6-2(17).pdf
KPI_2_6/2_6-2(18).pdf
KPI_2_6/2_6-2(19).pdf
KPI_2_6/2_6-2(20).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

 
 

มสธ. / สว. 2.6-2 (21)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ปรับปรุงชุดวิชา 

มสธ. / สว. 2.6-2 (22)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง มาตรการการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวชิา พ.ศ. 2544  

มสธ. / สว. 2.6-2 (23)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง มาตรการการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวชิา ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 
2545 

มสธ. / สว. 2.6-2 (24)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง รูปแบบและการ
บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ประจําชุดวิชา พ.ศ. 
2545 

มสธ. / สว. 2.6-2 (25)    
ประกาศ มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ระบบ
ควบคุมภายในของระบบการผลติ/
ปรับปรุงชุดวิชาของ มสธ. พ.ศ. 2553 

 

  

KPI_2_6/2_6-2(21).pdf
KPI_2_6/2_6-2(22).pdf
KPI_2_6/2_6-2(23).pdf
KPI_2_6/2_6-2(24).pdf
KPI_2_6/2_6-2(25).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
(ต่อ) 

5) กําหนดมาตรการที่ยืดหยุํนและเอื้อตํอกระบวนการเรียนรู๎ของนักศึกษา โดยการ
จัดหาหนังสือและตําราจากแหลํงอื่นเพื่อทดแทนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ถือเป็น
มาตรการเชิงบวกที่สํงผลให๎ภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาของคณาจารย์
บรรเทาลงในขณะเดียวกันก็สามารถใช๎เวลาที่เหลือไปปฏิบัติภาระงานอื่นที่
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชํน การทําวิจัย การให๎บริการทางวิชาการ
แกํสังคม รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น 

มสธ. / สว. 2.6-2 (26)  
เอกสารแผนการจัดซื้อจัดหาหนงัสือ 
ตําราจากแหลํงอื่นเพื่อทดแทนการ
ผลิตชุดวิชา 

 
  

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สํงเสริมทักษะ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห๎องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช๎ระบบการสอนทางไกล 
โดยมีเปูาหมายที่จะให๎ผู๎เรียนเรียนได๎ด๎วยตนเองมากที่สุด ดังนั้น โครงสร๎างหลักสูตร
ทุกหลักสูตรจะเน๎นการบูรณาการเนื้อหาวิชากับการปฏิบัติ เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎
ด๎วยตนเองเป็นหลัก อยํางไรก็ตาม สําหรับหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่มีความจําเป็นต๎องมี
การฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษ  มหาวิทยาลัยจะกําหนดให๎นักศึกษาจะต๎องเข๎ารับการฝึก
ภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร๎างทักษะ ได๎แกํ  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต จํานวน 12 
ชุดวิชา โดยนักศึกษาทุกคนจะต๎องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอยํางน๎อย 2 ชุดวิชา 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการการทํองเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 2 ชุดวิชา นอกจากนี้ นักศึกษา
จะต๎องเข๎ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผํานสื่อคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาเอกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชา   

มสธ. / สทว. 2.6-3 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./สทว. 2.6-1 (1)  

 

KPI_2_6/2_6-2(26).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สํงเสริมทักษะ

การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห๎องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย  (ต่อ) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จํานวน 1 ชุดวิชา 

สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์  จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแขนง
วิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 
และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม จํานวน 5 ชุดวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดให๎มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จํานวน 11 
ชุดวิชา 

นอกจากนี้ บางชุดวิชานักศึกษาต๎องเข๎ารับการฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ โดย
ใช๎เวลาศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ตํอ 1 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยประสานงาน
จากแหลํงฝึกงาน หรือฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให๎นักศึกษาต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. การปฏิบัติในห๎องทดลอง  
ชุดวิชาบางชุด นักศึกษาจะได๎รับมอบหมายให๎เข๎าห๎องปฏิบัติการของสถาบัน
ศึกษาหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต๎น โดย
มหาวิทยาลัยจะแตํงตั้งบุคลากรในหนํวยงานนั้นเป็นผู๎ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

ข. การฝึกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะต๎องฝึกงาน และดูงานใน
สถาบันวิชาการ / วิชาชีพตํางๆ โดยนักศึกษาจะต๎องทํารายงานสํงให๎
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง 

ค. การเข๎ารํวมประชุมสัมมนา บางชุดวิชา นักศึกษาจะต๎องเข๎าประชุม / สัมมนาทาง
วิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับชุดวิชานั้นๆ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการให๎ผู๎มีประสบการณ์ทางวิชาการ

หรือวิชาชีพจากหนํวยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข๎ า ม า มี สํ ว น รํ ว ม ใ น
กระบวนกา ร เ รี ย นกา รสอนทุ ก
หลักสูตร  

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดให๎มี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎รู๎ในชุมชน มาชํวยในการพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตร  โดยมี
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 กําหนดให๎สาขาวิชาเสนอขอแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งต๎องมีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู๎ความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
จะพัฒนา / ปรับปรุง จํานวน 3 – 5 คน และอาจมีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมิใชํ
บุคคลในคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรมารํวมวิพากษ์หลักสูตรอีกจํานวน
ไมํเกิน 5 คน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และทักษะที่นําไปใช๎ในการปฏิบัติได๎จริง โดยผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎รู๎ในชุมชนมีสํวนรํวม 
เชํน  

- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎รู๎ในชุมชนมามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนการ
ผลิตชุดวิชา การสอนเสริม 

- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

- เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให๎แกํนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมอบรมเข๎มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-4 (1)   
ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชเร่ือง 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 

มสธ. / ศษ. 2.6-4 (2)   
ตัวอยํางคําสัง่แตํงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 

มสธ. / ศษ. 2.6-4 (3)   
ตัวอยํางคําสัง่แตํงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาการแนะแนว 

มสธ. / สว. 2.6-4 (4) 
ตัวอยํางหนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให๎แกํนักศึกษาในการอบรมเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มสธ. / สว. 2.6-4 (5) 
ตัวอยํางคําสัง่แตํงตั้งคณะกรรมการ
กลุํมผลิตชดุวิชา และตัวอยํางคาํสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รํวมผลิตชุด
วิชา 

KPI_2_6/2_6-4(1).pdf
KPI_2_6/2_6-4(2).pdf
KPI_2_6/2_6-4(3).pdf
KPI_2_6/2_6-4(4).pdf
KPI_2_6/2_6-4(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู๎เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
1.  ฝุายพัฒนาและเผยแพรํงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดฝึกอบรมหลักสูตร การ

ท าวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ให๎แกํอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรได๎ทําวิจัยด๎านการศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้น 

2.  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล ได๎กําหนดกลไกสนับสนุนการวิจัยด๎านการศึกษา
ทางไกลที่เป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัย โดยการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ทางด๎านการศึกษาทางไกล (ประเภทพัฒนาศักยภาพการวิจัยด๎านการศึกษา
ทางไกล) เพื่อกระตุ๎นให๎อาจารย์คิดค๎นพัฒนานวัตกรรมใหมํๆ ในด๎านการเรียนการ
สอนทางไกลและเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ได๎มีโอกาสเริ่มต๎นทําการวิจัยด๎าน
การศึกษาทางไกลตามกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยตามความต๎องการของสาขาวิชา เพื่อ
สนับสนุนให๎อาจารย์ทําวิจัยเพื่อพัฒนาด๎านการเรียนการสอน และทุนอุดหนุนการ
วิจัยด๎านวิชาการ  

4. ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล ได๎กําหนดให๎มีแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนทางไกล และกําหนดไว๎ในแผนหลักการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2553 ได๎มี
การสนับสนุนให๎ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมใหมํๆ ในด๎านการเรียนการสอนทางไกล 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแตํละ
รายวิชาต๎องไมํต่ํ ากวํ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

เนื่องจาก มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางไกล มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม โดยไมํมีการเข๎าชั้นเรียนปกติ  

ดังนั้น การประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ในระดับปริญญาตรี จึงใช๎ผลการประเมินจาก 
"กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ" และ "การสอนเสริม" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนในชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุกหลักสูตร และได๎มีโอกาสพบปะอาจารย์ผู๎สอนในบาง
ชุดวิชาที่มีเนื้อหายากหรือมีนักศึกษาสอบไมํผํานเป็นจํานวนมาก โดยคณาจารย์
ผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นผู๎เสริมความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด๎วย
ตนเองให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการสร๎างความกระจํางด๎วยการตอบปัญหา
ข๎อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่ศึกษา การบริการสอนเสริมดังกลําว
นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมได๎โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมการสอน

เสริม ในปีการศึกษา 2553 ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X  = 4.41) 

มสธ. / สว. 2.6-6 (1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู ๎
 

 
 
 
 
 

KPI_2_6/2_6-6(1).xls
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแตํละ
รายวิชาต๎องไมํต่ํ ากวํ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ต่อ) 

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  การประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในระดับบัณฑิตศึกษา ใช๎ผลการ
ประเมินจาก “กิจกรรมปฏิสัมพันธ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะชํวยเสริมเติมเต็มในสํวนที่
เป็นทักษะพิสัย และเจตพิสัย เป็นการพบปะสนทนาโต๎ตอบระหวํางอาจารย์ผู๎สอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบการสัมมนาเสริม ผู๎เรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวม
กิจกรรม ซึ่งกําหนดไว๎ในเอกสาร “แผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา” ผู๎เรียน
ต๎องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจารย์จะให๎คะแนนการสัมมนาเสริมจาก
ผลงาน โดยจัดให๎มีการสัมมนาเสริม ครั้งละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตาม
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจะนัดหมายกับผู๎เรียนตํอไป 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตํอคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
คุณภาพของสื่อที่ใช๎ประกอบการสัมมนากิจกรรมสัมมนาเสริมทุกชุดวิชาของภาค
การศึกษาที่ 1/2553 ได๎รับผลการประเมินความพึงพอใจแตํละรายวิชาไมํต่ํากวํา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 สําหรับในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.40) 

มสธ. / สบฑ. 2.6-6 (2) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตํอ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และ
คุณภาพของสื่อที่ใช๎ประกอบการ
สัมมนา ภาค1/2553 

มสธ. / สบฑ. 2.6-6 (3) 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตํอคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และคุณภาพของสื่อที่ใช๎
ประกอบการสัมมนา ภาค1/2553 
(ฉบบัสมบูรณ์) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู๎ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา  

หนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินฯ ได๎แกํ สํานักวิชาการ และสํานัก
บัณฑิตศึกษา ได๎นําผลการประเมินฯ จากนักศึกษาแจ๎งไปยังสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องทราบ 
เพื่อนําผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน เชํน  

- ควรให๎วิทยากรผู๎ดําเนินกิจกรรมกลางจัดหากิจกรรมที่นําสนใจ สนุกสนาน และ
สร๎างความตื่นตัวให๎แกํนักศึกษาในระหวํางการดําเนินกิจกรรมกลาง  ซึ่งสาขาวิชาที่
เกี่ยวข๎องได๎มีแจ๎งผลให๎คณาจารย์ทราบผํานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงตํอไป 

มสธ. / สว. 2.6-7 (1) 
หนังสือแจ๎งผลการประเมินไปยงั
สาขาวชิา 
 

KPI_2_6/2_6-6(2).xls
KPI_2_6/2_6-6(3).pdf
KPI_2_6/2_6-7(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู๎ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา  (ต่อ) 

- การนําเสนอภาพและเสียงผํานโปรเจคเตอร์ไมํชัดเจน  มหาวิทยาลัยจึงได๎
มอบหมายให๎หนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ สํานักเทคโนโลยีการศึกษาปรับเปลี่ยน
เครื่อง LCD Projector เครื่องใหมํไว๎ในห๎องจัดกิจกรรม เพื่อให๎ได๎ภาพและเสียงที่
คมชัดมากยิ่งขึ้น 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  (สกอ. 2.7) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
  
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิตอยํางน๎อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกํ าหนดการศึ กษาของ
หลักสูตร 

เพื่อให๎การได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตมีความเป็นมาตรฐาน และมี
ความนําเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ เพื่อนําข๎อมูลมาใช๎ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให๎มหาวิทยาลัย
ได๎นําข๎อมูลไปพัฒนาศักยภาพ มุํงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จึงได๎จัดทําข๎อตกลง
วําด๎วยความรํวมมือทางวิชาการกับสํานักงานสถิติแหํงชาติดําเนินการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยได๎สัมภาษณ์
ผู๎ใช๎บัณฑิต ได๎แกํ นายจ๎าง / หัวหน๎า / ผู๎บังคับบัญชาของบัณฑิต มีการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 25 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553 โดยสํารวจคุณสมบัติหลักของบัณฑิต 
3 ประเด็น ได๎แกํ  

1. ความพึงพอใจด๎านความรู๎ความสามารถพื้นฐานที่สํงผลตํอการทํางาน 
2. ความพึงพอใจด๎านความรู๎ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
3. ความพึงพอใจด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มสธ. / ศปศ. 2.7-1 (1) 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 มสธ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พบวํา ผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจอยูํที่ 4.6477 คะแนน หรือคิดเป็นร๎อยละ 92.95 โดยมี
ความพึงพอใจในประเด็นด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด 
(4.8210 คะแนน) รองลงมาได๎แกํ ความรูค๎วามสามารถทางวิชาการ (4.6222 คะแนน) และ
ความรู๎ความสามารถพื้นฐาน (4.5000 คะแนน) ตามลําดับ ทั้งนี้ มีผู๎ใช๎บัณฑิต จํานวน 1 
ราย ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจตํอบัณฑิตในเร่ืองการมีมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู๎อื่น 

 

2.  มีการนําผลจากข๎อ 1 มาใช๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สํงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิ ตที่ พึ ง ป ระส งค์ ต า มคว าม
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต  

มีการนําผลจากข๎อ 1 มาใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สํงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต เชํน ผลการดําเนินงานของ
สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตรและ

นําข๎อมูลจากผลการสํารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตมาใช๎ในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร๎างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมิน 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของ
การบูรณาการระหวํางรายวิชา และระหวํางการเรียนรู๎ในห๎องเรียนกับนอกห๎องเรียน 

มสธ. / สส. 2.7-2 (1)  
รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

มสธ. / สส. 2.7-2 (2) 
บทบาทหน๎าที่ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

มสธ. / สส. 2.7-2 (3)  
ตัวอยํางหลักสูตรที่มีการปรับปรุง  

 
 
 

KPI_2_7/สส2_7-2(1).pdf
KPI_2_7/สส2_7-2(2).pdf
KPI_2_7/สส2_7-2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  

1.  มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านบุคลากร ดังนี ้
 1.1  มีการจัดสรรเจ๎าหน๎าที่และอาจารย์ประจําสาขาวชิา ณ มสธ. นนทบุรี เพื่อให๎

คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาของแตํละ
สาขาวชิา  

 1.2 มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวัดทุกจังหวัด โดย
เดินทางเข๎ารํวมกิจกรรมกับนักศึกษาในสํวนภูมิภาค เพื่อทําหน๎าที่ให๎
คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาที่อยูํในสํวน
ภูมิภาค  

2. มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 การให๎บริการกระดานสนทนาบน Internet 

2.1.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู๎สนใจทั่วไปต๎องสมัครสมาชิก ซึ่งจะ
ได๎รับรหัสผู๎ใช๎งานและรหัสผาํน เพื่อใช๎ ในการ Login เข๎าสูํระบบ 
ได๎แก ํ
1) กระดานสนทนาสาขาวชิา  เปน็กระดานสนทนาทางดา๎นวชิาการ

และด๎านการเรียนการสอนของสาขาวชิา  
2) กระดานสนทนาหนํวยงาน เป็นกระดานสนทนาดา๎นการเรียนการ

สอน โดยนักแนะแนวฝุายแนะแนวการศึกษา สาํนักบริการ
การศึกษา ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 แหํง รวมทั้งข๎อมูล
โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการฝึกอบรมของสํานักการศึกษา
ตํอเนื่อง 

มสธ. / ศษ. 2.7-3 (1) 
ตัวอยํางตารางกําหนดการอยูํเวรของ
คณาจารย์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3) กระดานสนทนาทั่วไป เป็นกระดานสนทนาสําหรับนักศึกษาใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด๎านการเรียนทั้งระดบัปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตอ๎งระบุรายละเอียดสํวนตัวกํอนการตั้ง
คําถามใหมํทุกคร้ัง  ซึ่งเป็นกระดานสนทนาสําหรับให๎นักศึกษา
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียน และเร่ืองทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได๎แกํ 
1)  กระดานสนทนาของศูนยส์ารสนเทศ  
2)  กระดานสนทนาของสาํนักทะเบยีนและวัดผล   
3)  กระดานสนทนาของสาํนักบัณฑติศึกษา 

2.2 สํานักคอมพิวเตอร์ได๎จัดให๎มีระบบ Microsoft Live @ edu ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช๎ระบบตํางๆ ได๎ดังนี้ 
2.2.1 ระบบอีเมล์ outlook live สามารถเก็บอีเมล์ได๎ 10 GB พร๎อมทั้งระบบ

ปฏิทินนัดหมาย (Calendar)  
2.2.2 ใช๎โปรแกรม Microsoft Office Application บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
2.2.3 สามารถจัดเก็บข๎อมูลบน Windows Live Skydrive โดยเก็บข๎อมูลได๎ถึง 

25 GB 
2.2.4 สามารถติดตํอสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ด๎วย

ระบบ Outlook live Instant Messaging 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

2.3 บริการเชื่อมตํอเครือขํายไร๎สาย เพื่อให๎นักศึกษาที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัย 
สามารถใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ เชื่อมตํอเข๎าสูํระบบ
เครือขํายของมหาวิทยาลัยผํานระบบเครือขํายไร๎สาย เพื่อเข๎าถึงสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและเครือขํายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค๎นข๎อมูลและติดตํอสื่อสาร
บนเครือขํายอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู๎ใช๎และ
รหัสผํานจากเว็บไซต์ได๎ตลอดเวลา 

3. มีการสํงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด๎านงบประมาณ ดังนี ้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จึงมีการ

จัดสรรงบประมาณใหก๎ับหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา
สามารถศึกษาผํานระบบการเรียนการสอนทางไกล กลําวคือ  
3.1 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมและบริการนักศึกษา จะจัดสรร

งบประมาณไว๎ที่สํานักบริการการศึกษา 
3.2 งบประมาณที่เก่ียวข๎องกับการผลิตสื่อ เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อหลัก จะตั้ง

งบประมาณไว๎ที่สํานักพิมพ์ สําหรับสื่อเสริม เชํน วิทยุ โทรทัศน์ วิดี โอ  
e-learning, Web Casting, CAI จะจัดสรรงบประมาณรวมไว๎ที่ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

3.3 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับงานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษา และงานจัดสอบ 
จะจัดสรรงบประมาณไว๎ที่สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
มสธ. / กผ. 2.7-3 (2) 

รายละเอียดงบประมาณรายจาํยเงิน
รายได๎ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด๎านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (ต่อ) 

3.4 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์  จะจัดสรร
งบประมาณไว๎ที่สํานักวิชาการ 

3.5 งบประมาณที่ เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการ  โดยหากเกี่ยวข๎องกับวัสดุ 
ครุภัณฑ์จะจัดสรรงบประมาณไว๎ที่ กองพัสดุ หากเกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ จะ
จัดสรรงบประมาณรวมไว๎ที่สํานักคอมพิวเตอร์ 

3.6 งบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการภายในของแตํละสาขาวิชา เชํน คํา
เบี้ยประชุมกรรมการตํางๆ  คําลํวงเวลา คําใช๎สอยเบ็ดเตล็ด จะจัดสรร
งบประมาณไว๎ที่สาขาวิชา 

 
 

4.  มีระบบและกลไกการสํ งเสริมให๎
นั กศึ กษ า ระดั บปริญญาตรี แล ะ
บัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวําง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

4.1 มีระบบและกลไกการสํงเสริมให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
วิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหวํางชํวงสัปดาห์ของวันที่ 5 
กันยายนของทุกปี โดยมีการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย และนิทรรศการทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพรํความรู๎ และเพิ่มทักษะทางวิชาการแกํนักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เกํา รวมทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2553 
เป็นปีที่ครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดกิจกรรมภายใต๎หัวข๎อ “มสธ. 
กับการเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อแก๎ปัญหาสังคม” ระหวํางวันที่ 1 – 7 
กันยายน 2553 มีกิจกรรมทั้งหมด 32 กิจกรรม ทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 
โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมด 9,092 คน  

มสธ. / สว. 2.7-4 (1) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยครบรอบ 32 ปี 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
KPI_2_7/2_7-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีระบบและกลไกการสํ งเสริมให๎

นั กศึ กษ า ระดั บปริญญาตรี แล ะ
บัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวําง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ต่อ) 

4.2 มีการสนับสนุนให๎ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์แกํนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 / 2553 จํานวน 35 ทุน 8 สาขาวิชาดังนี้ 

 1) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จํานวน 10 ทุน 
 2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จํานวน 3 ทุน 
 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวน 1 ทุน 
 4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 ทุน 
 5) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 3 ทุน 
 6) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จํานวน 5 ทุน 
 7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 5 ทุน 
 8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 6 ทุน 
4.3 มีระบบและกลไกการสํงเสริมให๎นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหํงชาติ (The National 
Graduate Research Conference) หรือที่เรียกยํอๆ วํา "Grad 
Research" ของทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได๎เสนอผลงานตํอที่ประชุมวิชาการ โดยแตํละมหาวิทยาลัยจะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ ซึ่งในปี 2553 มหาวิทยาลัยเป็นเจ๎าภาพ
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยมีนักศึกษา มสธ. เข๎ารํวมกิจกรรมฯ 
จํานวน 85 คน  

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (2) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
ได๎รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
ประจําภาคต๎น ปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (3) 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุม
วิชาการ 
1)  เรื่องการเลือกระเบียบวิธีวิจัยใน

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ วันที่ 13 
ตุลาคม 2553 

2)  เรื่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
การวิจัย วันที่ 10 ตุลาคม 2553 

มสธ. / สบฑ. 2.7-4 (4) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สบฑ. 2.8.2 

 
  

KPI_2_7/2_7-4(2).pdf
KPI_2_7/2_7-4(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มี กิ จ ก ร รม เ ส ริ ม ส ร๎ า ง คุณ ธ ร ร ม

จริ ย ธ รรม ให๎ แ กํ นั กศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

มีกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีกิจกรรมไหว๎ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํเป็นประจําทุกปี 

2. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพกํอนการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการกําหนดให๎มีการ
บรรยาย หรืออบรมในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํนักศึกษา 
ซึ่งจะสําเร็จการศึกษา เพื่อให๎บัณฑิตมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน๎าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําไปใช๎ในการดํารงชีวิตใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข  

มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (1) 
ตารางการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึกษาและภาพกิจกรรมพิธีไหว๎ครู 
และสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 
ในการจัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหมํ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 

มสธ. / สว. 2.7-5 (2) 
ตั ว อ ยํ า ง ต า ร า ง จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา 
 

 
  

KPI_2_7/2_7-5(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา **  (สกอ. 2.8) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด๎านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต๎องการ
สํงเสริมไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร  

มหาวิทยาลัย โดยสํานักบริการการศึกษา รํวมกับสาขาวิชาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องได๎กําหนดพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
1.  เป็นผู๎ที่ตรงตํอเวลา 
2. มีความรับผิดชอบ มีวินยัตํอตนเอง พึ่งตนเอง 
3. มีความมุํงมั่น ขยนัหม่ันเพียรในการเรียน ด๎วยความอดทน 
4. มีการวางแผน ปฏิบตัิตามแผน ติดตาม ประเมนิผล และพฒันาการเรียนด๎วย

ตนเองอยํางสม่ําเสมอ 
5. มีการเสียสละประโยชนส์ํวนตน เพื่อประโยชนส์ํวนรวม 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤตปิฏิบัติตนแตํสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
7. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัอยํางเครํงครัด 

มสธ. / สบศ. 2.8-1 (1) 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง 
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

KPI_2_8/2_8-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการถํายทอดหรือเผยแพรํพฤติกรรม

ด๎ านคุณธรรมจริ ย ธ รรมสํ าหรั บ
นักศึกษาที่ต๎องการสํงเสริมตามข๎อ 1 
ไปยังผู๎บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู๎เกี่ยวข๎องทราบอยํางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน  

มีการถํายทอดหรือเผยแพรํพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต๎องการสํงเสริมตามข๎อ 1 ไปยังผู๎บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
อยํางทั่วถึงทั้งสถาบัน  โดยผํานชํองทางตําง ๆ อาทิ 

1. ทําหนังสือเวียนแจง๎ไปยังคณะผูบ๎ริหารของมหาวิทยาลัย และ คณาจารยป์ระจํา
สาขาวชิา 12 สาขาวิชา 

2. เผยแพรํแกํนักศึกษา โดยลงรายละเอียดในเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  
ปีการศึกษา 2554 

3. เผยแพรํโดยติดโปสเตอร์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (1) 
หนังสือเวียนแจ๎งบุคลากร 

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (2) 
เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  
ปีการศึกษา 2554  

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (3) 
โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรม 

มสธ. / สบศ. 2.8-2 (4) 
จดหมายแจ๎งศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัด และชมรมนักศึกษา 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมการ
พัฒนาพฤติ ก รรมด๎ านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข๎อ 1 โดยระบุ
ตัวบํงชี้และเปูาหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน  

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในข๎อ 1 ดังนี้ 
-   โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  

ปีการศึกษา 2553 
-   กิจกรรม “ธรรมทัศนาจร (ศาสนมัคคุเทศก)์” 
-   กิจกรรม “การสัมมนาผู๎นํานักศึกษา ปี 2554”  

2. มีการกําหนดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ไว๎ ในตารางการอบรมเข๎มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ  ให๎กับนักศึกษาที่เข๎ารับการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพทั้ง 12 สาขาวิชา 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (1) 
โครงการ / กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (2) 
ตารางการอบรมเข๎มประสบการณ์
วิชาชีพ  

มสธ. / สบศ. 2.8-3 (3) 
ตัวอยํางเนื้อหาการบรรยายประกอบ
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีก ารประ เมิ นผล โครงกา รหรื อ

กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ตั ว บํ ง ชี้ แ ล ะ
เปูาหมายที่กําหนดในข๎อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปูาหมายอยํางน๎อย
ร๎อยละ 90 ของตัวบํงชี้  

ผลการประเมินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
ได๎ประเมินจากความเหมาะสมของเนื้อหาที่ได๎รับ  ความเหมาะสมของความรู๎ที่ได๎รับ  และ
ความเหมาะสมของการนําไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมพบวํา การจัด
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีความ
เหมาะสมมาก โดยได๎คะแนนเฉลี่ย  4.27  คิดเป็นร๎อยละ 85.33 

มสธ. / สบศ. 2.8-4 (1) 
สรุปผลการประเมินผลกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมของ 12 สาขาวิชา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 
และภาคการศึกษาที่ 2/2553 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
นักศึกษาได๎รับการยกยํองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

    มีนักศึกษาที่ได๎รับการยกยํองชมเชยประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรมจริยธรรมจาก
หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติ จํานวน 5 คน ได๎แกํ 
1. นางหทัยชนก บุญจันทร์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ทําคุณประโยชน์เพื่อชุมชน 

จากเทศบาลตําบลบ๎านนิเวศน์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
2. นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์ ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ดํารงอยูํในคุณธรรมจริยธรรมและ

บําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 

3. นายทวี ศรีกุมภา ได๎รับการยกยํองเป็นผู๎ดํารงอยูํในคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 

มสธ. / สบศ. 2.8-5 (1) 
สําเนาประกาศเกียรติคุณของ
นักศึกษา 

 
 
 

  

KPI_2_8/2_8-4(1).pdf
KPI_2_8/2_8-5(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ

นักศึกษาได๎รับการยกยํองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด๎านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนํวยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

4. นางกองศรี เทือกเถาว์ ได๎รับคัดเลือกเป็นแมํดีเดํนชุมชน เทศบาลตําบลกุมภวาปี 
ประเภทแมํผู๎บําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม จากเทศบาลตําบลกุมภวาปี เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2553 

5. นายโจโฉ สมบูรณ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็นอาสาสมัครดีเดํน เป็นแกนนําใน
การพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวม จากจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2553 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 3.00 

ผลการดําเนนิงาน 3 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1 และ ก.พ.ร. 4.1.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ใช๎บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ กําหนดร๎อยละ 100 เทํากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

บัณฑิตที่มงีานท าภายใน 1 ปี 
และผู้ที่ไมไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี 

บัณฑิตทีห่ลังจบ 1 ปีมีงานท า 
(ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าแล้วและ

เปลี่ยนงานหลังจากจบ) 
ผลการด าเนินงาน 

98 22  22 X 100 = ร๎อยละ 22.4490 
98 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 2.8.1 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  ร๎อยละ 80.00 
X 1.12 

ผลการดําเนนิงาน ร๎อยละ 22.45 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_2_8_1/KPI_2_8_1.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ **  (สมศ. 2) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑติ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

การส ารวจ ร้อยละคะแนนความพึงพอใจจากการส ารวจ คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 92.95 4.6477 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 2.8.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มสธ. 
    

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4.00 คะแนน 
 4.65 

ผลการดําเนนิงาน 4.65 คะแนน 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 

KPI_2_8_2/KPI_2_8_2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์เผยแพรํในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ที่ได๎รับการยอมรับในสาขา 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได๎รับการยอมรับในสาขา 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได๎รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชํน ISI หรือ Scopus 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร๎อยละ 25 เทํากับ 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงาน 
คําเฉลี่ยทุกสาขาวิชา     =     1.38 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 2.8.3 ผลงานของผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ํ
 

KPI_2_8_3/KPI_2_8_3.xls


 
 

122 

 

ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
X 1.38 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 1.38 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์  (สมศ. 4 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎ

ในฐานข๎อมูล TCI  
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูํ ในควอไทล์ที่  3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลําสุด  
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยูํใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลําสุด ใน subject category  
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลสากล ISI 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ กําหนดร๎อยละ 50 เทํากับ 5 คะแนน 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ผลการด าเนินงาน 

คําเฉลี่ยทุกสาขาวิชา     =     2.75 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 2.8.4 ผลงานของผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
X 2.75 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 2.75 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_2_8_4/KPI_2_8_4.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ. 14 และ ก.พ.ร. 16) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให๎คําดัชนีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เทํากับ 5 คะแนน  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
0 2 3 1 3 6 3 5 8 6 8 10 

0 58 28 0 40 28 0 126 117 0 1 3 2,148 

 
จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

อาจารย์ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

401 2,148  2,148 = 5.357 
401 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / ศปศ. 2.8.5 ผลการพัฒนาคณาจารย์ 

 

ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  ดัชนี 4.80 
X 4.46 

ผลการดําเนนิงาน ดัชนี 4.46 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_2_8_5/KPI_2_8_5.xls


 
 

 
 

 
 
  

มีจ านวนตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
3.1 ระบบและกลไกการให๎คําปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร (สกอ. 3.1) 
3.2 ระบบและกลไกการสงํเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ** (สกอ. 3.1) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช๎ีวติแกํ
นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวิตแกํ
นักศึกษาในกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ   

สํานักบริการการศึกษาได๎จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํประจําปีการศึกษา 2553 
โดยจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในสํวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2553 มีนักศึกษาเข๎ารับการปฐมนิเทศ  จํานวน 7,799 คน และสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลวันที่ 18  กรกฎาคม 2553 มี
นักศึกษาเข๎ารับการปฐมนิเทศ  จํานวน 1,605 คนรวมทั้งสิ้น 9,404 คน  เป็นการ
จัดบริการโดยจัดสํงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให๎คําปรึกษาทางวิชาการ
และการแนะแนวการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (1) 
เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (2) 
คูํมือการเรียนด๎วยตนเองในระบบ 
การศึกษาทางไกลของนักศึกษา มสธ. 
(ระดับปริญญาตร)ี 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (3) 
แบบประเมนิผลการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2553 

 
  

KPI_3_1/3_1-1(1).pdf
KPI_3_1/3_1-1(2).pdf
KPI_3_1/3_1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชช๎ีวติแกํ
นักศึกษา (ต่อ) 

2. โครงการแนะแนวนัดหมาย 
  สํานักบริการการศึกษาได๎จัดกิจกรรมการแนะแนวที่เรียกวําโครงการแนะแนว

นัดหมายเป็นโครงการที่มุํงเน๎นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให๎แกํนักศึกษาใหมํ 
โดยกําหนดกลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาใหมํ ซึ่งเป็นนักศึกษา มสธ. ชั้นปีที่ 1 ที่ใช๎
วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช.และ ปวส. ที่ใช๎สมัครเข๎าเรียนกับ มสธ.โดย
กิจกรรมการอบรมมุํงเน๎นการพัฒนาทักษะทางการเรียน 4 ทักษะได๎แกํ ทักษะการ
อํานเอกสารการสอน การจดยํอ การทําข๎อสอบปรนัยและการทําข๎อสอบอัตนัย 
โดยเน๎นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการเรียนดังกลําวรวมทั้ง มีการให๎คําแนะนําและ
คําปรึกษาแกํนักศึกษาด๎วย 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (4) 
เอกสารการฝึกอบรมโครงการแนะ
แนวนัดหมาย 

 

 3.  โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
  สํานักบริการการศึกษาได๎จัดกิจกรรมแนะแนวให๎แกํนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

กิจกรรมมุํงเน๎นการวิเคราะห์สภาพปัญหา และแสวงหาแนวทางการเรียน ให๎
ประสบความสําเร็จและการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล ด๎วยวิธีการบรรยายและการให๎คําปรึกษาแบบกลุํม 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (5) 
เอกสารการฝึกอบรมโครงการ
เสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาดว๎ย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

 
 
  

KPI_3_1/3_1-1(4).pdf
KPI_3_1/3_1-1(5).pdf


 
 

130 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช๎ีวติแกํ
นักศึกษา (ต่อ) 

4.  กิจกรรมแนะแนวแกํนักศึกษาลกัษณะพิเศษ  
  สํานักบริการการศึกษาจัดบริการการศึกษาลักษณะตํางๆ เพิ่มเติมให๎แกํนักศึกษา

พิการ เชํน การอํานวยความสะดวกในการเข๎ารับการอบรม การสอบโดยได๎จัดให๎มีทาง
ลาดและห๎องน้ําสําหรับผู๎พิการในอาคารที่ใช๎ฝึกอบรม จัดให๎มีห๎องสอบลักษณะพิเศษใน
ชั้นลํางของอาคารสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสําหรับนักศึกษาพิการที่มีความ
พิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทําเทปข๎อสอบเสียงและการขยาย
ข๎อสอบสําหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็น  เป็นต๎น 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (6) 
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ๎างครุภัณฑ์
อุปกรณ์สําหรับให๎บริการนักศึกษา
พิการเคร่ืองอํานหนังสือเสียงเดซี 
(RTR 2) ชนิดทีส่ามารถบันทึกได๎  

 5.  กระดานสนทนา 
  สํานักบริการการศึกษามีกระดานสนทนาให๎นักศึกษาสามารถเข๎ามาคุยกับ 

นักแนะแนวการศึกษาของ มสธ. ใน website มสธ. 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (7)  
http://www.stou.ac.th/forum/di
splay_forum_topics.asp?ForumI
D=20 

 6.  บริการแนะแนวการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดใหม๎ีการให๎บริการแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. โดยมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพประจําศูนย์วทิย
พัฒนา ทั้ง 10 แหํงทั่วประเทศที่จะให๎บริการแกํนักศึกษาที่มาขอรับบริการแนะ
แนวด๎วยตนเองและผํานทางโทรศัพท์ 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (8) 
เอกสารการจดบันทึกการให๎
คําปรึกษา 

 
  

KPI_3_1/3_1-1(6).pdf
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=20
KPI_3_1/3_1-1(8).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชช๎ีวติแกํ
นักศึกษา (ต่อ) 

7.  กิจกรรมติดตามการเรียนและให๎คําปรึกษา 
  ฝุายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา มีกิจกรรมติดตามการเรียนและ

ให๎คําปรึกษาที่เรียกวํา โครงการติดตามการเรียนและให๎คําปรึกษาเป็นโครงการที่
ฝุายแนะแนวการศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อชํวยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน
สูง โดยนักศึกษาในโครงการแตํละคนจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพทํา
หน๎าที่ให๎คําปรึกษาประจําตัวคอยให๎คําแนะนําชํวยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา
ระหวํางเรียนและให๎ข๎อมูลขําวสารอยํางใกล๎ชิด รวมทั้งเป็นตัวแทนประสานงาน 

     อื่น ๆ ในนามมหาวิทยาลัยโดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนการให๎บริการ ได๎ แกํ 
โทรศัพท์ จดหมาย e-mail และ Web Board เป็นต๎น 

มสธ. / สบศ. 3.1-1 (9) 
สถิติคําถามกระดานสนทนาคุยกับ 
นักแนะแนวการศึกษาของ มสธ. 

2.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ประโยชน์ตํอนักศึกษา  

มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารผาํนชํองทางตาํงๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
1.  ข๎อมูลขําวสาร ผาํน Web Site http://www.stou.ac.th  ฝุายแนะแนวการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษาซึ่งตอบสนองความต๎องการตํอนักศึกษา 
2. ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นควา๎ทางวิชาการผําน Web Site ของสํานักบรรณ

สารสนเทศ http://library.stou.ac.th 
3. ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นควา๎ทางวิชาการผําน Web Site 

http://www.stou.ac.th 
4. ให๎บริการขําวสารด๎านแหลํงทนุการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาผําน Web Site http://www.stou.ac.th 
 

มสธ. 3.1-2 (1)  
     http://www.stou.ac.th 
มสธ. / สบ. 3.1-2 (2) 

http://library.stou.ac.th 
มสธ. 3.1-2 (3)  

อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 3.1-2 (1) 
มสธ. / สบศ. 3.1-2 (4)  

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/
OesPage/Guide/g_fund/index.html 

KPI_3_1/3_1-1(9).pdf
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/g_fund/index.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น

ประโยชน์ตํอนักศึกษา  (ต่อ) 
5. ให๎บริการขําวสารด๎านเงินทนุสนบัสนนุการทาํวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 
      http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp 
 
6. ให๎บริการขําวสารเก่ียวกับนักศึกษา โดยสาํนักทะเบียนและวัดผลผาํน sms 

http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp  
 
 
7.  ให๎บริการข๎อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แกํนักศึกษาปัจจบุัน ที่สนใจในการศึกษาชดุ

วิชาตาํงๆและสามารถนาํมาเทียบโอนได๎ในอนาคต 
8.  ให๎บริการขําว มสธ.ประจําทุก 3 เดือนตํอ 1 ฉบับกับนักศึกษาทกุคน 
9. มีศูนย์สารสนเทศ (call center)ของ มสธ.ในการให๎บริการตอบคําถาม 
10. มี Web board ในการเข๎ามาสนทนาแลกเปลี่ยนระหวํางนักศึกษาและอาจารย์

ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑติศึกษาของทุกสาขาวิชา 
11.  มีบริการข๎อมูลผําน Webcasting เชํน ข๎อมูลของสาขาวิชา สํานักบัณฑิตศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบริการการศึกษา  
12.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แหํง มีการจัดให๎มีบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น

ประโยชน์แกํนักศึกษา เชํน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จัดทําจดหมายขําว 
แผํนพับแนะแนวการศึกษาทางไกล และแผํนพับประชาสัมพันธ์โครงการที่
เก่ียวกับนักศึกษา เป็นต๎น 

มสธ. / สบฑ. 3.1-2 (5)   
http://www.stou.ac.th/thai/grad
_stdy/default.asp  

มสธ. / สทว. 3.1-2 (6)      
http://smsgateway.g-
able.com/stoubc/registration/w
ebregister.jsp 

มสธ. / สศต. 3.1-2 (7)     
http://www.stou.ac.th/study/su
mrit/index.asp 

มสธ. / กก. 3.1-2 (8)     
 ขําว มสธ. 

มสธ. / ศสท. 3.1-2 (9)      
การให๎บริการผําน (Call Center) 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.1-2 (10)      
     ตัวอยํางจดหมายขําว แผํนพับฯ  
     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ยะลา 

 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://smsgateway.g-able.com/stoubc/registration/webregister.jsp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp
KPI_3_1/3_1-2(8).pdf
KPI_3_1/3_1-2(9).pdf
KPI_3_1/3_1-2(10).pdf
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3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชพี
แกํนักศึกษา  

1. สํานักวชิาการมีการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา 
จํานวน 37 ชุดวิชา มีผู๎เข๎าอบรมจํานวน  9,023 คน  

 
 
 
2. สํานักบริการการศึกษามีการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแกํนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสําหรับชุดวชิาที่ต๎องฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มี 45 ชุดวิชา 
ผู๎เข๎าอบรม จํานวน 7,630 คน  

 
3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา มีการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพแกํนักศึกษา  
-  โครงการคํายเยาวชนพฒันาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี เรียนรู๎การใช๎

คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น วันที่ 16 – 17 มิ.ย. 2554 
-  โครงการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ด๎วยโปรแกรม Photo shop cs 3.  วันที่ 7–8 มิ.ย.54 
-  โครงการพิธีทําบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 

วันที่ 5 ธ.ค.53 

มสธ. / สว. 3.1-3 (1) 
รายละเอียดการจัดอบรมเข๎มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาตํางๆ
ภาคการศึกษาที่ 1/2553 และภาค
การศึกษาที่ 2/2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-3 (2) 
ตารางการฝกึปฏิบัตเิสริมทกัษะแกํ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรีสําหรับชุดวิชา
ที่ต๎องฝกึประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ

มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.1-3 (3.1) 
สรุปผลโครงการคํายเยาวชนพฒันา
ความรู๎ทางดา๎นเทคโนโลยี เรียนร๎ูการ
ใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.1-3 (3.2) 
รายงานผลโครงการการผลิตสือ่สิง่พิมพ์ 
ด๎วยโปรแกรม Photo shop cs 3.   

มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.1-3 (3.3) 
รายงานผลกิจกรรมพิธีทําบุญตกับาตร 

 
 
 

KPI_3_1/3_1-3(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/train_practice.html
KPI_3_1/3_1-3(3.1).pdf
KPI_3_1/3_1-3(3.2).pdf
KPI_3_1/3_1-3(3.3).pdf
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4.  มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็น

ประโยชน์ตํอศิษย์เกํา  
มหาวิทยาลยัจัดบริการข๎อมูลขําวสารผาํนชํองทางตํางๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับ

บัณฑิต ดังนี ้
1.  ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นควา๎ทางวิชาการผําน Web Site ของสํานักบรรณ
 สารสนเทศ http://library.stou.ac.th 
2.  ให๎บริการขําวสารด๎านการค๎นควา๎ทางวิชาการผําน Web Site 
 http://www.stou.ac.th 
3.  ให๎บริการขําวสารด๎านแหลํงทนุการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและ
 บัณฑิตศึกษา 

มสธ. / สบ. 3.1-4 (1)  
http://library.stou.ac.th 

มสธ. 3.1-4 (2)  
http://www.stou.ac.th 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (3)  
http://www.stou.ac.th/Offices/o
gs/sbtsite/ 

 4.  ให๎บริการขําวสารด๎านเงินทนุสนบัสนนุการทาํวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/ 

5.  สํานักการศึกษาตํอเนื่องให๎บริการข๎อมูลการเรียนสัมฤทธิบัตร แกํนักศึกษาปัจจบุัน 
ที่สนใจในการศึกษาชุดวชิาตาํงๆและสามารถนาํมาเทียบโอนได๎ในอนาคต 

6.  ให๎บริการขําวสารบัณฑิตอาสาผาํน
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html 

มสธ. / สบศ. 3.1-4 (4)  
http://www.stou.ac.th/Offices/O
es/OesPage/Guide/page_2/suk4
.html 

  

http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/ogs/sbtsite/
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/page_2/suk4.html
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5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู๎

และประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา  
มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา ดังนี ้
1. ฝุายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษาได๎จัดทาํโครงการบัณฑิตอาสาโดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให๎บัณฑิตมีความรู๎ด๎านการศึกษาทางไกล  มีความรู๎เรื่องเทคนิค
การให๎คําปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให๎กับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพแกํบณัฑิตและเป็นเครือขํายของ มสธ.  

2.  มีการจัดทํา web site เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางนักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์
เกําและคณาจารย์ เชํน ศูนย์การจัดการเรียนรู๎ด๎านการเกษตรเพื่อพัฒนาของ
สาขาวชิาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต๎น 

3.  มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร “วางแผนยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ” เพื่อให๎ความรู๎แกํศิษย์เกําและศิษย์ปจัจุบนั จํานวน 2 รุํน 
จัดโดยกองแผนงาน  
- รุํนที่ 1 วันที่ 28 -29 เมษายน  2554  จํานวน 28 คน 
- รุํนที่ 2 วันที่   9 -10 มิถุนายน 2554  จํานวน 32 คน 

มสธ. 3.1-5 (1) 
http://www.stou.ac.th 

มสธ. / สส. 3.1-5 (2) 
http://www.agkmstou.com/200
8/index.php 
 
 
 

มสธ. / กผ. 3.1-5 (3) 
โครงการ “วางแผนยุทธศาสตรต์าม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ” 

มสธ. / กผ. 3.1-5 (4) 
     รายชื่อผู๎เข๎าอบรมฯ ทั้ง 2 รุํน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
KPI_3_1/3_1-5(3).pdf
KPI_3_1/3_1-5(4).pdf
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6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ให๎บริการในข๎อ 1 – 3 ทุกข๎อไมํต่ํา
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลยัมีการประเมินคุณภาพของการให๎บริการในข๎อ 1-3 ดังนี ้
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการให๎บริการ 
    1.1  สํานักบริการการศึกษา  

 1.1.1  นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํในภาพรวม ใน
ระดับมากข้ึนไป ร๎อยละ 90.4 

          1.1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการแนะแนวนดัหมาย ในระดับมากข้ึน
ไป ร๎อยละ 92.6 

          1.1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการเสริมสร๎างศกัยภาพการศึกษาด๎วย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  นักศึกษาชัน้ปีที ่2-3  ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ98.2 

          1.1.4  นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการเสริมสร๎างศักยภาพการศึกษาด๎วย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 84.1 

 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.1) 
รายงานสรุปกิจกรรมปฐมนิ เทศ 
นักศึกษาใหมํ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.2) 
รายงานสรุปผลโครงการแนะแนว 
นัดหมาย ภาคการศึกษา 1 / 2553 
และภาคการศึกษา 2 /2553 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (1.1.3-1.1.4) 
รายงานสรุปผลโครงการเสริม
ศักยภาพการศึกษาด๎วยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล 

      1.2 มหาวิทยาลยั โดยสํานักวิชาการได๎สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
เก่ียวกับความเหมาะสมของคุณภาพการจัดบริการให๎แกํนักศึกษาทั้ง 4 ดา๎น ได๎แกํ 
1) ด๎านห๎องสมุดและแหลํงเรียนร๎ูอื่นๆ  2) ด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการ
เรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษา  3) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํเป็น   
และ 4) ด๎านระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  โดยได๎
สอบถามจากนักศึกษาที่มาเข๎าอบรมเข๎มชุดวิชาประสบการณ์วชิาชีพในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 ซึ่งจากรายงานผลการประเมิน นักศึกษามีความเห็นวําการ
ให๎บริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด๎าน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก มีคํา
คะแนน    = 3.94  จากคะแนนเต็ม 5  

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (2)  
รายงานการประเมินในการบริการ
ของมหาวิทยาลัย ดา๎นห๎องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
(อ๎างถึงหลักฐาน มสธ. / สว. 2.5-6 (1)) 

 

 

KPI_3_1/3_1-6(1.1-1).pdf
KPI_3_1/3_1-6(1.2-1).pdf
KPI_3_1/3_1-6(1.2-2).pdf
KPI_3_1/3_1-6(1.1-3-4).pdf
../KPI_2_5/2_5-6(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ให๎บริการในข๎อ 1 – 3 ทุกข๎อไมํต่ํา
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ต่อ) 

     1.3 มีการประเมินผลการรับบริการข๎อมูล ขําวสาร และตอบปัญหา (Call 
Center) โดยศูนยส์ารสนเทศ ภาพรวมเฉลี่ย 3.98 
 
     1.4   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชพีแกํนักศึกษา  

-  โครงการคํายเยาวชนพฒันาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี เรียนรู๎การใช๎
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น ภาพรวมเฉลี่ย 4.33 

-  โครงการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ด๎วยโปรแกรม Photo shop cs 3.  มีการ
นําไปใชป๎ระโยชน์ ร๎อยละ 87.10 เฉลี่ย 4.3 

-  โครงการพิธีทําบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  ความพึงพอใจร๎อยละ 90 เฉลี่ย 4.50 

มสธ. / ศท. 3.1-6 (3) 
การประเมินผลการรับบริการข๎อมลู 
ขําวสาร และตอบปญัหา (Call Center) 

มสธ. / สบศ. 3.1-6 (4.1)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ. /สบศ. 3.1-3 (3.1) 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (4.2)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ./สบศ. 3.1-3 (3.2) 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (4.3)      
อ๎างถึงหลกัฐาน มสธ./สบศ. 3.1-3 (3.3) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ต๎องการของนักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการบริการมาพัฒนาการจดับริการการศึกษา
โดยปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองตํางๆ 
1.  บริการแนะแนวและให๎คําปรึกษา มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิงาน 
     1.1  รูปแบบการจัดการปฐมนิเทศที่ให๎มีการทํากิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
     1.2  จัดให๎มีบุคลากรบริการให๎คําปรึกษาและตอบคําถามนกัศึกษานอกเวลา 

ทําการ 12.00 – 13.00 น. และ 16.30 – 19.30 น. 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (1)      
อ๎างถึงหลักฐาน มสธ. / สบศ. 3.1-6 
(1.1.1) 

 
 

 
 
 
 
 

file://APPLE/QAChannel$/QAIndex/QA53/KPI/KPI_3_1/3_1-6(3).pdf
KPI_3_1/3_1-7(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ

การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ต๎องการของนักศึกษา (ต่อ) 

2. สํานักวชิาการ  (กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ ป.ตรีและมหาบณัฑิต) 
สํานักวิชาการซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แจ๎งผลการวิเคราะห์ไปยัง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎รับทราบและหาแนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎รับบริการ  โดยมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี้ 
2.1  จัดซื้อโคมไฟไว๎บริการนักศกึษาในรายที่ต๎องการเพิ่มแสงสวาํงภายในห๎องนอน 
2.2  ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดยากนัยุงในห๎องนอนนักศึกษาทุกห๎องกํอนการเข๎าพัก 1 วัน 
2.3  เพิ่มชํวงเวลาการทําความสะอาดห๎องน้ํารวมให๎มากข้ึนจากเดิมทําวันละ 4   

รอบ  เพิ่มเป็น 5 รอบ/วัน ในชวํงที่มีผู๎ใชบ๎ริการจํานวนมาก 
2.4  ให๎เจ๎าหน๎าที่ฉีดสเปรย์ดบักลิ่นบริเวณหนา๎ห๎องน้ํารวม ตามรอบการทําความ

สะอาดของห๎องน้ํา 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (2)      
อ๎างถึงหลักฐาน มสธ. / สว. 2.5-7(1)  

 

 3. สํานักบริการการศึกษา (กิจกรรมฝึกเสริมทักษะ ป.ตร)ี  สํานักบริการการศึกษาซึ่ง
รับผิดชอบวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แจง๎ผลการวิเคราะห์ไปยังหนํวยงานที่เก่ียวข๎องให๎
รับทราบและหาแนวทางแกไ๎ขตามข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ  โดยมี
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการให๎บริการด๎านห๎องพัก ดังนี้ 
3.1  ห๎องนอนไมํควรนอนถึง 4 คน มากเกินไป อปุกรณ์บางชิ้นชํารุด 
3.2  ควรมีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ไว๎ในห๎องนอน 
3.3  ควรมีการตรวจสอบห๎องสัมมนากํอนการแยกกลุํมยํอยเพื่อตรวจเช็ดอุปกรณ์
ภายในห๎องประชุม 

มสธ. / สบศ. 3.1-7 (3)      
แบบสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพ
การให๎บริการ และสรุปภาพรวมความ
พึงพอใจของนักศึกษาตํอการ
ให๎บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
 

 

KPI_3_1/3_1-7(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ

การให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ต๎องการของนักศึกษา (ต่อ) 

4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการปรบัปรุงในดา๎นข๎อมูลขําวสารที่เปน็ประโยชน์  โดย
จัดทําฐานข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ สะดวกตํอการค๎นคว๎าและ
อ๎างอิง ซึ่งใช๎ทั้งนักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์เกําและประชาชนทั่วไป 
http://library.stou.ac.th 

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

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

http://library.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ** (สกอ. 3.2) 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่สํ ง เสริมผลการ
เรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติทุกด๎าน ซึ่ง
ประกอบด๎วย 

 - ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด๎านความรู๎ 
 - ด๎านทักษะทาปัญญา 
 -  ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวําง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 -  ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สํงเสริมผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ดังนี ้
1.  มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2540 และ

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 20/2553 วันที่ 
14 ตุลาคม 2553 ได๎กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของชมรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นใหมํ ให๎การจัดกิจกรรมมีความ
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน การพัฒนาด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์  รํางกาย 
คุณธรรม จริยธรรม การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพและทักษะการใช๎เทคโลยี
โดยใช๎กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาของนักศึกษา
อยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได๎จัดสรรงบประมาณผํานแผนงาน
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปี เป็นเงิน  2,422,600 บาท 
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนสํงเสริมกิจการบุคลากร บัณฑิต และ
นักศึกษา มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 2,642,500 บาท  

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (1) 
ประกาศ มสธ. เร่ือง การดําเนิน
กิจกรรมชมรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (2) 

รายละเอียดงบประมาณรายจาํยเงนิ
รายได ๎ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / กผ. 3.2-1 (3) 
งบประมาณรายจาํยเงินกองทนุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (4) 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจําชมรม
นักศึกษา 
 

 

KPI_3_2/3_2-1(1).pdf
KPI_3_2/3_2-1(2).pdf
KPI_3_2/3_2-1(3).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/stclub/dowlond/รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา%203%20มิ.ย.52.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่สํ ง เสริมผลการ
เรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติทุกด๎าน 
(ต่อ) 

3.  มีการจัดสัมมนาผู๎บริหารชมรมนักศึกษาเป็นประจําทุกปี เพื่อแจ๎งนโยบายและ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4.  มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาประจาํจังหวดัทุกจังหวัด ประมาณ 
300 คน ทําหน๎าที่ให๎คําปรึกษา และเดินทางเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา 

 

มสธ. / สบศ. 3.2-1 (5) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มสธ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ 
ประจําปี 2554 

2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายสํงเสริมสนับสนุน
ให๎นิสิตนักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยตรง เพื่อเป็นพลังสําคัญ
ในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
และมุํงหวังให๎สถาบันอุดมศึกษามีการถํายทอดองค์ความรู๎เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเพื่อให๎นิสิตนักศึกษาได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ 
และมีสํวนรํวมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนําระบบ หรือกระบวนการ
ประกันคุณภาพไปปรับใช๎ในทุกกิกรรม / โครงการของนักศึกษา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลําว จึง
มอบหมายให๎ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี รํวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
บริการ 7 สถาบัน ได๎แกํ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาลัยเขต
ไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล๎า จังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ลงนามใน
บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา และมีการจัดโครงการสัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาในเขตพื้นที่การให๎บริการของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. เพชรบุรี โดยใช๎กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา กระตุ๎นให๎นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ของตนเอง และนํา
ความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในกิจกรรมตํางๆ 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-2 (1) 
 สรุปผลการดําเนนิโครงการสัมมนา

เครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ 
บริการฯ ของ ศวน. มสธ. เพชรบุร ี
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ กํ
นักศึกษา (ต่อ) 

การจัดกิจกรรมดังกลําว  ได๎ประยุกต์หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ. เป็น
แนวทางในการจัดทําโครงการ โดยได๎แบํงการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ กลําวคือ  

ระยะที่ 1 เน๎นการให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา และให๎
นักศึกษาเรียนรู๎ในการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช๎ในการวางแผนทํากิจกรรม
ของนักศึกษา ภายใต๎ชื่อโครงการ การสัมมนาเครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  โดยดําเนินงานไปแล๎วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 และใน
วันดังกลําวได๎จัดพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการด๎านการประกัน
คุณภาพศึกษาของนักศึกษา 7 สถาบัน 

ระยะที่  2 เป็นโครงการตํอยอดจากระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นให๎
นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการนําวงจรคุณภาพที่ได๎เรียนรู๎จากโครงการระยะแรกมา
ประยุกต์ใช๎ในการทํากิจกรรมของนักศึกษาภายใต๎ชื่อโครงการ การใช๎กระบวนการ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา : เติมพลังวัยใส ใสํใจสุขภาพ 
ซึ่งดําเนินการไปแล๎วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

ระยะที่ 3 เป็นโครงการตํอยอดจากระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งได๎นําข๎อเสนอแนะและการ
ประเมินผลโครงการระยะที่ 1 และ 2 มาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการระยะที่ 3 
ภายใต๎ชื่อโครงการการใช๎กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
นักศึกษา : Identity of Creation ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และดําเนินงานไปแล๎วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎

ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 -  กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 

 - กิ จ ก ร รมสํ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะแล ะ
 วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัจัดให๎มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎ดา๎นการประกันคุณภาพไป
ใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยนักศึกษา  ซึ่งมีอาจารย์ทีป่รึกษาให๎คําแนะนํา
แกํชมรมนักศึกษาในการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
ระดับปรญิญาตรี สนับสนนุให๎จัดกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์  มหาวิทยาลยัสํงเสริม

ให๎จัดกิจกรรม เพื่อสร๎างเสริมความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ และการแสดงออกเชิง
วิชาการ อาท ิ
 - กิจกรรม “นักศึกษากับการพัฒนาตนเองตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 และ กิจกรรม “การอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาบา๎น
มอญ นครสวรรค์” วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.บ๎านมะเกลือ และที่ทําการกลุํม
วิสาหกิจชุมชน ต.บา๎นแกํง อ.เมือง นครสวรรค์ 

2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎จัดกิจกรรม
กลางแจ๎งและในรํม ตลอดจนกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพให๎แกํนักศึกษาทางด๎าน
กีฬา เพื่อให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคี โดยจัดให๎
มีการแขํงขัน หรือสํงเสริมให๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬารํวมกับสถาบันอุดม 
ศึกษาอื่นๆ อาทิ 
- กิจกรรม “โครงการกีฬาพื้นบ๎านสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ.” โดยศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. ยะลา 

 
 
 
 
มสธ. / ศวน. มสธ. นว. 3.2-3 (1) 
 บันทึกรายงานผลการจัดการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ นักศึกษากับการพฒันา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการอนุรักษ์เครื่องปัน้ 
ดินเผาบา๎นมอญ ศวน.มสธ. นครสวรรค ์

 
 
มสธ. / ศวน. มสธ. ยล. 3.2-3 (2) 

รายงานผลการดําเนนิ “โครงการกีฬา
พื้นบา๎นสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ.”
ศวน.มสธ.ยะลา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎

ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 -  กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ             

วัฒนธรรม  
            (ต่อ) 

3.  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสนับสนนุให๎
มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตํอสงัคมและรักษาสิง่แวดล๎อมของชมุชน เพื่อฝึกให๎
นักศึกษารู๎จักชํวยเหลือสังคม มคีวามเสียสละ รู๎จักทํางานเปน็หมูํคณะ และ
สร๎างสรรค์ประสบการณ์ใหมํ อาท ิ
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพาะขยายพนัธุ์ปะการัง 
เพื่อให๎อยูํคํูกับชุมชนได๎อยํางยัง่ยืน  ณ เกาะหวาย จังหวัดตราด เม่ือวันที่ 7 – 8 
พฤษภาคม  2554 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-   โครงการธรรมะสัญจร “ธรรมทัศนาจร”  ณ จังหวัดนครราชสีมา  
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 (ศวน. มสธ. อุดรธานี)  
 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     -   กิจกรรมถวายเทียนและปัจจัยทาํบุญวนัเข๎าพรรษา ณ วดัพระพรหม อ.พระ

พรหม นครศรีธรรมราช ในวันที ่22 กรกฎาคม 2553 (ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช) 
-   กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ินการรํามโนราห์ จัดรํวมกับการ
สัมมนา นักศึกษาใหมํ  ณ อุทยานแหํงชาติเขาเหมน อ.ช๎างกลาง นครศรีธรรมราช 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 (ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช) 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. จบ. 3.2-3 (3) 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพาะขยายพันธุ์ปะการัง
เพื่ อ ให๎ อยูํ คูํ ชุ มชนได๎ อยํ า งยั่ งยื น 
ศวน.มสธ.จันทบุรี 
 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. อด. 3.2-3 (4) 
รายงานการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ศวน.มสธ.อุดรธานี 

มสธ. / ศวน. มสธ. นศ. 3.2-3 (5) 
รายงานผลการดําเนนิโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม โครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ๎งถ่ิน 
ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช 

 

KPI_3_2/3_2-3(3).pdf
KPI_3_2/3_2-3(4).pdf
KPI_3_2/3_2-3(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎

ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยํางน๎อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยํางน๎อย 2 ประเภท
สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตํอไปนี้  

 -  กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริม
 สุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและ
 จริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ             

วัฒนธรรม  
            (ต่อ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ มีการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหมํบัณฑิตศึกษา 

เพื่อให๎นักศึกษาใหมํบัณฑิตศึกษา ได๎เข๎าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัย  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การจัดทํารายงาน การสอบ และได๎มี
การเชิญรุํนพี่มาให๎คําแนะนําวิธีการศึกษาจากประสบการณ์ของรุํนพี่ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎มีโอกาสพบกับรุํนพี่เพื่อวางแผนการเรียนรํวมกัน 

2.  กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและ
สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
เป็นประจําประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี 

 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (6) 
ตัวอยํางหนังสือขอเรียนเชิญเปน็
วิทยากร 

มสธ. / สบศ. 3.2-3 (7) 
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมํ ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. / สบฑ.3.2-3 (8) 
อ๎างถึงเอกสาร  
มสธ. / สบฑ. 2.7-5 (1) 

 

 
 

KPI_3_2/3_2-3(6).pdf
KPI_3_2/3_2-3(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการสนับสนุนให๎นักศึกษาสร๎าง

เครื อขํ ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวํางสถาบัน และมี
กิจกรรมรํวมกัน  

รายละเอียดดังผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข๎อ 2 มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-4 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
 

5.  มีก า รประ เมิ นความสํ า เ ร็ จต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตํอไป 
2.  กําหนดให๎มีการรายงานผลการดําเนินงานผํานระบบ e-Performance รอบ 6, 9 

และ 12 เดือน 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-5 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
มสธ. / กผ. 3.2-5 (2) 
 ระบบ e-Performance 

6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  

 มีการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการเสนอผล
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีตํอไป 
 

มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-6 (1) 
 อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / ศวน. มสธ. 

พบ. 3.2-2 (1) 
มสธ. / ศวน. มสธ. พบ. 3.2-6 (2)  

บันทึกขอสํงสรุปผลการจัดสัมมนา
เครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 

 
 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
KPI_3_2/3_2-6(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  5 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 6 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ  
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ (สกอ. 4.1) 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ (สกอ. 4.2) 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3) 
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  (สมศ. 5 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 
4.3.2 งานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน์  (สมศ. 6 และ ก.พ.ร. 4.2.2) 
4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7 และ ก.พ.ร. 4.2.3) 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรือ

งานสร๎างสรรค์ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนดา๎นการวิจัยของสถาบนั 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไวท๎ี่ สถาบันวิจัยและพฒันา  
เพื่อให๎ได๎ผลงานวจิัยและงานสรา๎งสรรค์ที่เกิดประโยชน์และประสบความสําเร็จ จึงมี
กลไกที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
1.  มีการจัดทําแผนหลักการวิจัย ทัง้แผนระยะ 5 ปี ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

และเปูาหมายระยะ 5 ปี  
2.  มีการจัดทําแผนงบประมาณการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําป ี2553 และ

แผนปฏบิัติการประจาํปี 2554  
3.  มีคณะกรรมการวิจัยดูแลด๎านนโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลัย และมี

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ดูแลด๎านคุณภาพการวิจัย  

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (1)  
เอกสาร “แผนหลักการวิจัย ฉบบัที่ 5 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2552-2556 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (2) 
เอกสารแผนปฏิบัติการประจาํป ี2553 
และแผนปฏิบัติการประจาํปี 2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (3) 
คําสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการวิจัย 

มสธ. / สวพ. 4.1-1 (4) 
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 

 
  

KPI_4_1/level_1/4_1-1(1).pdf
KPI_4_1/level_1/4_1-1(2).pdf
KPI_4_1/level_1/4_1-1(3).pdf
KPI_4_1/level_1/4_1-1(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรือ

งานสร๎างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

มหาวิทยาลัยมีการสํงเสริมให๎สาขาวิชามีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัด 
การเรียนการสอน ดังนี้ 
1. มีการจัดทําประกาศเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจําได๎มีโอกาสทําวิจัยชุดวิชาที่

รับผิดชอบ 
2. มีการจัดทําตัวอยํางแบบสอบถามการวิจัยชุดวิชาและรูปแบบการเขียนบทความ

วิจัยชุดวิชา 
3. มีการนําตัวอยํางงานวิจัยที่ใช๎ในโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ

เป็นสํวนหนึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผล
การศึกษา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (1)  
ประกาศมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (2)  
ตัวอยํางแบบสอบถามการวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (3)  
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยชุดวิชา 

มสธ. / สวพ. 4.1-2 (4)  
เอกสารการสอนชุดวิชา 20302 สถิติ 
วิจัย และประเมินผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI_4_1/level_2(U)/4_1-2(1).pdf
KPI_4_1/level_2(U)/4_1-2(2).pdf
KPI_4_1/level_2(U)/4_1-2(3).pdf
KPI_4_1/level_2(U)/4_1-2(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎แกํบุคลากรอยํางเป็น
ระบบ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1.  มีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการในการฝึกอบรมความรู๎ด๎านการ

วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข๎อมูล
ที่ได๎มาดําเนินการจัดฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัยให๎ตรงกับความต๎องการ  โดย
สอบถามจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 580 คน 
ได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 268 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.2  

2.  จัดฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัยให๎แกํบุคลากร มสธ. จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
2.1  การจัดฝึกอบรมเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553  ณ ห๎องประชุม 
1607  อาคารบริหาร มีผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสายวิชาการ จํานวน 17 คน 
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ผลการประเมินผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.29 
ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ได๎รับและ
การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.05 

2.2 การจัดฝึกอบรมเรื่องจากงานประจําสูํงานวิจัยสถาบัน เมื่อวันที่ 27-28 
มกราคม 2554 ณ ห๎องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์  มีผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 46 คน ผลการประเมิน
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.16 
ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ได๎รับและ
การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.34 

 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (1) 

สรุปผลการสํารวจความต๎องการ
ฝึกอบรมความรู๎ด๎านการวิจัย 

 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (2) 

สรุ ป ผลกา รฝึ ก อบ รมกา ร เ ขี ย น
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-3 (3) 
สรุปผลการฝึกอบรมจากงานประจําสูํ
งานวิจัยสถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ต่อ) 

2.3 การจัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการสร๎างเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 – 1 มีนาคม 2554 ณ ห๎องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2 มีผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมสายวิชาการ จํานวน 4 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน           
31 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน ผลการประเมินผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความ           
พึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  = 4.24 ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผู๎ เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอความรู๎ที่ ได๎รับและการนําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  = 4.12 

2.4  การจัดฝึกอบรมเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554  
ณ ห๎องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มีผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสายวิชาการ 
จํานวน 40 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน  
ผลการประเมินผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับ
มาก  = 4.46 ระดับคําเฉลี่ยความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอ
ความรูท๎ี่ได๎รับและการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  = 4.33 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (4) 
สรุปผลการฝึกอบรมเทคนิคการสร๎าง
เครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (5) 
สรุปผลการฝึกอบรมการสังเคราะห์
งานวิจยั  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์และให๎ความรู๎ด๎าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกํอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ต่อ) 

3. จัดทําเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยของ มสธ. เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา                 
ให๎ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และเผยแพรํให๎อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทราบผํานทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และบันทึก
เวียนแจ๎ง 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (6) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยคร้ังที่ 1/2554 

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (7) 
http://www.stou.ac.th/offices/ 
ord/New/download/Ethics.pdf  

มสธ. / สวพ. 4.1-3 (8) 
หนังสือที่ ศธ 0522.10 (03) / ว91 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 เรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจัยของมสธ. 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
โดยจัดสรรรวมไว๎ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให๎คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
งานวิจัยขอรับทุนได๎ โดยผํานกระบวนการตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด            
ซึ่งได๎รับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 179,106,206.73 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แหลํงทุนภายใน จํานวน 9,539,144.33 บาท ประกอบด๎วย 

- กองทุนรัตนโกสินทร์ 
- ทุนวิจัยพื้นฐานสาขาวิชา 
- งบด๎านการศึกษาทางไกล 
- งบประมาณแผํนดิน 
- วิจัยสถาบัน 
- งบประมาณบริการวิชาการแกํสังคม 
- เงินรายได๎ของสาขาวิชา 

2. แหลํงทุนภายนอก จํานวน 155,044,752.39 บาท 

มสธ. / สวพ. 4.1-4 (1) 
อ๎างถึงตัวบํงชี้ที่ 4.3 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา๎นการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบนัอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนํวย

วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให๎คําปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยโดยรวมไว๎ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข๎ามามี           
สํวนรํวมในกระบวนการวิจัยและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรรํวมกันจากระบบ
สนับสนุน ดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
มสธ. / สวพ. 4.1-5 (1) 

ศูนย์ศึกษาและเสริมสร๎างศักยภาพ
การจัดการทรัพยากรเพื่อท๎องถิ่น 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (2) 
ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการสื่ อสาร
การเมืองและสังคม 

1. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาตํางๆ อยํางเป็นระบบ ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช๎ในการเรียนการสอน 
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร๎างเครือขํายกับ
หนํวยงานภายนอกทั้งในและตํางประเทศ  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน๎าที่
เป็นหนํวยงานประสานงานการดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาตําง ๆ   
รวมถึงจัดกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมให๎เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามความ
สนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยประกาศ
จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพิ่มเติม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาและเสริมสร๎างศักยภาพ
การจัดการทรัพยากรเพื่อท๎องถิ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและ
สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา๎นการวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบนัอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนํวย

วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให๎คําปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ  (ต่อ) 

2.  บริษัทจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ดําเนินการขอจด
ทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยกับศูนย์ข๎อมูลที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  ในชื่อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)  ได๎รับอนุมัติเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข
ทะเบียน 2163  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 และได๎รับการตํออายุอีก 2 ปี เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2554 

      การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาไทยเป็นการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ และ/หรือความชํานาญของมหาวิทยาลัยที่ให๎บริการ
แกํแหลํงทุนภายนอก และเพื่ออํานวยความสะดวกให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกได๎จากทุกแหลํงทุน 

      ปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการเพิ่มเติมข๎อมูล
โครงการวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาไทย จํานวน 16 โครงการ   

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (3) 
ห นั ง สื อ จ า ก สํ า นั ก บ ริ ห า ร ห นี้
ส าธา รณะ  กระทรว งการคลั งที่  
กค  0907 /400 ลงวั นที่  
1 กุมภาพันธ์  2554 และเว็บไซต์ 
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา๎นการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบนัอยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
-  ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูล

สนับสนนุการวิจัยฯ 

มีการให๎บริการห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยผํานระบบเครือขําย 
(e-library) โดยนักศึกษาสามารถสืบค๎นสารสนเทศได๎ ดังนี้ 
1.  ฐานข๎อมูลรายการทรัพยากรห๎องสมุด ได๎แกํ ทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด 

(OPAC) และรายการสหบรรณานุกรม (UC) ของห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 24 แหํง 

2.  ฐานข๎อมูลออนไลน์ ได๎แกํ Kluwer Arbitration, ScienceDirect, SpringerLink 
eJournals, IEEE / IEE, H.W. Wilson, ISI Web of Science, ABI / INFORM, 
ACM Digital Library, EMERALD eJournals, Academic Search Elite, 
Education Research Complete, Matichon e-Library Newscliponline, 
Mosby’s Nursing Consult, Dissertation Fulltext, Proquest Digital 
Dissertations, Journal Citation Reports และ Thai Digital Collection 
(TDC) : ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก 

3. ฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ ebrary eBooks, World Scientific 
eBooks, Hart Publishing eBooks, SpringerLink eBooks, ScienceDirect 
eBooks, NetLibrary eBooks, Grolier Online, Thai eBooks และ Digital 
Lirary Collections 
 

มสธ. / สบ. 4.1-5 (4) 
http://library.stou.ac.th/ 
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-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ

รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห๎องปฏิบัติการวิจัย  

1. มีการพัฒนาระบบ e - Research Management เพื่อปรับลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการยื่นข๎อเสนอโครงการวิจัย   

 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (5) 
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch
/default.aspx 
 

-  กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่ สํ ง เ ส ริ ม
งานวิจัยฯ เชํน การจัดประชุม
วิ ช า ก า ร  ก า ร จั ด แ ส ด ง ง า น 
ส ร๎ า ง ส ร ร ค์  ก า ร จั ด ใ ห๎ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

1.  มีการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554  ใน
วันที่ 8 เมษายน 2554 

 
2.  มีการให๎รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2553 จํานวน 5 เร่ือง 

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (6) 
โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย ประจําปี 
2554”  

มสธ. / สวพ. 4.1-5 (7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 3.2 ผล
การพิจารณาให๎รางวัลผลงานวิจัย 
ประจําปี 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
KPI_4_1/level_5/4_1-5(6).pdf
KPI_4_1/level_5/4_1-5(7).pdf


159 
 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                 

การสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 
อยํางครบถ๎วนทุกประเด็น 

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 ดังนี้ 
1. มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินทุนวิจัยและความก๎าวหน๎าของ

โครงการวิจัย  ดังนี้ 
1.1.  มีการจัดทําข๎อมูลสถานภาพโครงการวิ จัยของมหาวิทยาลัย เสนอ

คณะกรรมการวิจั ยประกอบวาระการประชุม  เรื่ อง  การรายงาน
ความก๎าวหน๎าในการวิจัยและการขอขยายเวลาดําเนินการวิจัย 

1.2  มีการติดตามการวิจัยให๎เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุนของมหาวิทยาลัย 
2.  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์             

การประเมินที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  
3.  บริษัทจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย มีการติดตามและประเมินผลการจดทะเบียน

บริษัทที่ปรึกษาไทยโดยรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมบุคลากร 
4.  การให๎บริการห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยผํานระบบเครือขําย       

(e-library) มีการติดตามและประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ตํ อ ง า น บ ริ ก า ร ห๎ อ ง ส มุ ด  สํ า นั ก บ ร ร ณ ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 2553 ซึ่งผลการสํารวจได๎คะแนนเฉลี่ย
โดยรวม เทํากับ 4.23 

5. ระบบ e - Research Management มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตํอ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน ผํานทางระบบ e-Performance 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (1) 
ข๎อมูลสถานภาพโครงการวิจัยใน
ลักษณะ Presentation 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (2) 
ตั ว อ ยํ า ง ห นั ง สื อ ก า ร ติ ด ต า ม
ความก๎าวหน๎าในการวิจัย  

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (3) 
เกณฑ์การประเมินศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทาง 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (4) 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร
ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ 
ครั้ ง ที่  6  /  2 553  เ มื่ อ วั นที่  1 6 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 1.5) 

มสธ. / สบ. 4.1-6 (5) 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตํองานบริการห๎องสมุด 
สํ า นั ก บ ร ร ณ ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปี 2553 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (6) 
ระบบ e-Performance 

KPI_4_1/level_6/4_1-6(1).pdf
KPI_4_1/level_6/4_1-6(2).pdf
KPI_4_1/level_6/4_1-6(3).pdf
KPI_4_1/level_6/4_1-6(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                 

การสนับสนุนในข๎อ 4 และข๎อ 5 
อยํางครบถ๎วนทุกประเด็น (ต่อ) 

6.  การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554  ใน
วันที่ 8 เมษายน 2554  มีการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” ประจําปี 2554 จากผู๎ เข๎ารํวมประชุมฯ โดยใช๎
แบบสอบถาม  

7.  การให๎รางวัลผลงานวิจัยดีและชมเชย ประจําปี 2553 มีการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการพิจารณาการให๎รางวัลผลงานวิจัยประจําปี 2553 
 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (7) 
สรุปผลการจัดประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย” 
ประจําปี 2554   

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (8) 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
พิ จ า รณ า ให๎ ร า ง วั ล ผ ล ง าน วิ จั ย 
ประจําปี 2553 คร้ังที่ 1 / 2553 เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 (วาระที่ 3.2) 

มสธ. / สวพ. 4.1-6 (9) 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
วิจัย ครั้งที่ 5 / 2553 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 3.1)   

 
 
 
 
 
 

KPI_4_1/level_6/4_1-6(7).pdf
KPI_4_1/level_6/4_1-6(8).pdf
KPI_4_1/level_6/4_1-6(9).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

การสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพันธกิจ
ด๎านการวิจัยอยํางสม่ําเสมอ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนซับซ๎อน 
หลายขั้นตอน ตั้งแตํการขอทุน การอนุมัติทุน การรายงานความก๎าวหน๎าระหวํางการ
ดําเนินงานวิจัยรวมถึงการพิจารณาการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนตํางๆ เหลํานี้ใช๎
เวลาดําเนินการนาน ทําให๎งานวิจัยไมํแล๎วเสร็จตามกรอบเวลาที่ได๎รับการอนุมัติ ดังนั้น 
เพื่อลดขั้นตอนการ ทํางานและเพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํนักวิจัย มหาวิทยาลัยจึง
ได๎มีการพัฒนาระบบ e-Research Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• เพื่อการให๎บริการงานวิจัยไดส๎ะดวก รวดเร็วขึ้น 

• เพื่อเป็นสารสนเทศในการติดตามการวิจัยของคณะกรรมการวิจัย 

• เพื่อให๎ผู๎วิจัยได๎รับทราบข๎อมูลขาํวสารการดาํเนินการโดยตรงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• เพื่อให๎ผู๎วิจัยสามารถเข๎ามาตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการดําเนินการได๎ 

• เพื่อให๎หนํวยงาน สาขาวิชาสืบคน๎ข๎อมูลการทําวิจัยของบุคลากรในสังกัดเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระบบดังกลําวสามารถอํานวยความสะดวกแกํนักวิจัยและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
สามารถตรวจสอบความก๎าวหน๎าของโครงการวิจัยได๎ตลอดเวลา 

มสธ. / สวพ. 4.1-7 (1) 
คูํมือ e-Research Management 
 

 
         
 
 

KPI_4_1/level_7/4_1-7(1).ppt
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร๎างงานวิจัย

หรืองานสร๎างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสั งคม  เพื่ อตอบสนองความ
ต๎องการของท๎องถิ่นและสังคม และ
ดํ า เนิ นกา รตามระบบที่ กํ าหนด 
(เฉพาะกลุํม ข) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง“ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ในอันที่จะสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาตํางๆ อยํางเป็น
ระบบตลอดจนนําผลงานวิจัยไปใช๎ในการเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานภายนอกทั้งใน
และตํางประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน๎าที่เป็นหนํวยงานประสานงานการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสาขาตําง ๆ ประสานงานทั่วไปให๎กับศูนย์วิจัย
เฉพาะทางตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ดูแล และบริหารงานเลขานุการให๎แกํศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  
รวมถึงจัดกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมให๎เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางตามความสนใจ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งแล๎ว 11 ศูนย์ โดยเป็น
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยูํภายใต๎การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ศูนย์ และอยูํ
ภายใต๎สาขาวิชา 6 ศูนย์ ซึ่งทุกศูนย์มีการดําเนินกิจกรรมการวิจัยกิจกรรมทางวิชาการ 
รวมถึงการให๎บริการสังคม อยํางตํอเนื่อง และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได๎จัดตั้งกองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ตํอการเรียนการสอนและงานวิจัยสร๎างสรรบนพื้นฐานภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสังคม  

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (1) 
แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
มสธ. 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราชวําด๎วยกองทุนวิจยัเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2547 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (3) 
คําสั่งมสธ.แตํงตั้งคณกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยเฉพาะทางมหาวทิยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.1-8 (4) 
http://www.stou.ac.th/offices/o
rd/RD/rdsr/cres/index.html 
 

 
  

KPI_4_1/level_8/4_1-8(1).pdf
KPI_4_1/level_8/4_1-8(2).pdf
KPI_4_1/level_8/4_1-8(3).pdf
http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdsr/cres/index.html
http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdsr/cres/index.html
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เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข๎อ 

มีการดําเนินการครบ 7 ข๎อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ๎วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุํม 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 8 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ รํ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น า น า ช า ติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเผยแพรํผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยรวมไว๎ที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อสนับสนุนพันธกิจด๎านการเผยแพรํผลงานวิจัยของ
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการวิจัยและใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรจากระบบสนับสนุน ดังตํอไปนี้ 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 
1.1 มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของการสํงเสริมและเผยแพรํงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
1.2  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยชื่อ e-JODIL เพื่อเป็นแหลํง

เผยแพรํบทความวิจัย 
1.3  มีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเป็นประจําทุกปี ในวันสถาปนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (1) 
เอกสารระบบการควบคุมภายในเรื่อง
การเผยแพรงํานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (2) 
http://e-jodil.stou.ac.th/ 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (3) 
โครงการจัดประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย 
ประจําปี 2554” 
 

 
 

  

KPI_4_2/level_1/4_2-1(1).pdf
KPI_4_2/level_1/4_2-1(2).pdf
http://e-jodil.stou.ac.th/
KPI_4_2/level_1/4_2-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ รํ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
น า น า ช า ติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ต่อ) 

1.4  มีเงินสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือในวารสาร
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.5  มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN Journal of Open and Distance 
Learning (AJODL) โดยรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ คือ มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นแหลํงเผยแพรํบทความวิจัยด๎านการศึกษาทางไกล 

1.6  มีการประชาสัมพันธ์การเผยแพรํผลงานวิจัยผํานชํองทางตํางๆ 
1.7  มีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพรํในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 
1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 

 
 
 
 
 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (4) 
ประกาศมสธ.เรื่องหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเกี่ยวกับการวิจัย (ฉบับที่ 2) 
และประกาศมสธ. เรื่องหลักเกณฑ์
กา ร ให๎ เ งิ น สนั บสนุนกา รตี พิ มพ์
บทความวิจัย พ.ศ. 2552 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (5) 
วารสารเล็กทรอนิกส ์Vol 2. No 1, 
2010 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (6) 
ขําววิจัย มสธ. 

มสธ. / สวพ. 4.2-1 (7) 
สรุปผลการจัดอบรมการเขียน
บทความวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

KPI_4_2/level_1/4_2-1(4).pdf
KPI_4_2/level_1/4_2-1(5).pdf
KPI_4_2/level_1/4_2-1(6).pdf
KPI_4_2/level_1/4_2-1(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู๎จาก
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เพื่อให๎
เป็นองค์ความรู๎ที่คนทั่วไปเข๎าใจได๎ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลัยมีการคัดสรรผลงานวิจัยที่ผํานการพิจารณารับรองรายงานฉบับ
สมบูรณ์จากคณะกรรมการวิจัยแล๎ว นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู๎ที่มี
ผลกระทบหรือเป็นประโยชน์ตํอสังคมหรือคนทั่วไป กํอนจะดําเนินการเผยแพรํองค์
ความรู๎สูํสาธารณชน 

มสธ. / สวพ. 4.2.-2 (1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553 (วาระที่ 3.2) 

มสธ. / สวพ. 4.2.-2 (2) 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
“มสธ. วิจัย ประจําปี 2554” 

มสธ. / สวพ. 4.2.-2 (3) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
rd/RD/rres/index.html 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํองค์
ค ว า ม รู๎ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
ส ร๎ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด๎ จ า ก ข๎ อ  2 สูํ
สาธารณชนและผู๎เกี่ยวข๎อง  

มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู๎ที่ได๎จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาตํางๆ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมาเผยแพรํสูํสาธารณชน
ผํานสื่อตํางๆ อยํางเป็นระบบในเชิงรุก เพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยโดยเชื่อมโยงกับศิษย์
เกํา ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุํมเปูาหมายที่คาดวําจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรํวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

1. จัดทําเป็นสรุปสาระสําคัญเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนหรือคมชัดลึก 
2.  จัดทําเป็นประเด็นคําถามจากงานวิจัย เพื่อใช๎ในการสัมภาษณ์นักวิจัยใน

รายการ“คุยกับนักวิจัย” ผํานทางรายการโทรทัศน์ ชํอง 11 และ UBC TV 8 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (1) 
เ นื้ อ ขํ า ว ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
หนังสือพิมพ์ 

มสธ. / สวพ. 4.2-3 (2) 
ประเด็นสัมภาษณ์ “คุยกับนักวิจัย” 

 

KPI_4_2/level_2/4_2-2(1).pdf
KPI_4_2/level_2/4_2-2(2).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/rres/index.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/rres/index.html
KPI_4_2/level_3/4_2-3(1).pdf
KPI_4_2/level_3/4_2-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน

สร๎างสรรค์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช๎ประโยชน์จริงจาก
หนํวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่แล๎วเสร็จ และได๎รับการรับรองการใช๎
ประโยชน์จากหนํวยงานภายนอก รวม 52 เร่ือง 

 

มสธ. / สวพ. 4.2-4 (1) 
อ๎างถึงตัวบํงชี้ที่ 4.3.2 
 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการ
คุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 จํานวน 15 ราย ซึ่งอยูํภายใต๎การการกํากับดูแลของสํานักวิชาการ 
คณะกรรมการดังกลําวมีหน๎าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณากําหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานเกี่ยวกับลขิสิทธิ์และสทิธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานด๎านลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาให๎ความเห็นชอบผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะจดแจ๎งลิขสิทธิ์ หรือผลงาน
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมควรขอรับสิทธิบัตร 

4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์
และสิทธบิัตร รวมทั้งผลงานทีไ่มํได๎รับสิทธิบัตร 

5. ประเมินคุณคาํและความเป็นไปได๎ในเชิงพาณิชย์ของลิขสิทธิห์รือสิทธิบัตร ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มสธ. / สว. 4.2-5 (1) 
คํ า สั่ ง แ ตํ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่  27 
มกราคม 2554 
 

 
 
 

KPI_4_2/level_5/4_2-5(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการ

คุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (ต่อ) 

นอกจากนี้  ฝุ ายตํารา สํ านักวิชาการ ในฐานะฝุายเลขานุการของ คณะ
กรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีหน๎าที่ในงานขออนุญาตใช๎ผลงานทาง
วิชาการ (ลิขสิทธิ์ภายในประเทศและลิขสิทธิ์ตํางประเทศ) ประสานงานการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ประสานงานดําเนินการแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ 
ประสานงานการดําเนินการจดสิทธิบัตร และการจัดทําสัญญาตํางๆ ได๎แกํ สัญญา        
การสํงเสริมและสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ สัญญาโอนลิขสิทธิ์งานเขียน              
ทางวิชาการ และสัญญาโอนลิขสิทธิ์เอกสารการสอน โดยได๎มีการกําหนดขั้นตอน       
และวิธีการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ   

มสธ. / สว. 4.2-5 (2) 
คูํมือปฏิบัติงานการขออนุญาตใช๎
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ 

 
 เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_4_2/level_5/4_2-5(2).pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  (สกอ. 4.3) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)  
 
เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   50,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   60,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน รวมเงินสนับสนุน 
ภายในและภายนอก

สถาบัน                            
(บาท) 

จ านวน
ผู้รับทุน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้รับทุน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

106 9,539,144.33 59 155,044,752.39 179,106,906.73 
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จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 
ทั้งหมด 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
จากภายในและภายนอก 

ผลการด าเนินงาน 

396 179,106,906.73 คําเฉลี่ยทุกสาขาวิชา = 4.21 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ตํอจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา   

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
 4.21 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 4.21 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_4_3/KPI_4_3.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ

ในฐานข๎อมูล TCI  
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น  ถูกจัดอยูํ ในควอไทล์ที่  3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลําสุด  
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํในประกาศของสมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยูํใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลําสุด ใน subject category  
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลสากล ISI 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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 เกณฑ์การให๎คะแนน : 
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละเทํากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุํมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าเฉลี่ยทุกสาขาวิชา = 2.20 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ   

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
X 2.20 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 2.20 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 

KPI_4_3_1/KPI_4_3_1.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6 และ ก.พ.ร. 4.2.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละ 20 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

ผลรวมของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน ์
ผลการด าเนินงาน 

417 59 ค่าเฉลี่ยทุกสาขาวิชา = 3.12 

หมายเหตุ  * อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.2 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ทีน่ําไปใช๎ประโยชน ์ 

ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
X 3.12 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 3.12 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
  

KPI_4_3_2/KPI_4_3_2.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. 7) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทนิ 2553  (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอํานโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว  หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจอํานตามเกณฑ์การขอตําแหนํงทางวิชาการ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร๎อยละ 10 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ยทุกสาขาวิชา = 4.58 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคณุภาพ  

 
ผลการประเมิน : 

ปีปฏิทิน 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
 4.58 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 4.58 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 

KPI_4_3_3/KPI_4_3_3.xls


 
 

 
 

 
 
 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ  
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม (สกอ. 5.1) 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม (สกอ. 5.2 และ ก.พ.ร. 13) 
5.2.1 ผลการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 
5.2.2 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ** (สมศ. 9) 
5.2.3 ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ ** (สมศ. 18)  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกํสังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ. 5.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่อยูํในกลุํม ข สถาบันที่เน๎นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และให๎บริการวิชาการแกํประชาชนทั่วไปซึ่งไมํได๎เป็น
นักศึกษา มสธ. ผํานสื่อตํางๆ  และมีบทบาทในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนด๎วย
ระบบการศึกษาทางไกล ที่สามารถให๎บริการวิชาการแกํสังคมได๎อยํางทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกภูมิภาค โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดดังนี้ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (1)   
คําสั่งเลขที่ 2771/2551 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2551 แตํงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคม (เงินแผํนดิน)  
 

 
 
 
 
 

  

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/KPI/KPI_5_1/5_1-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคม ประกอบด๎วย 
1.1  มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการแกํสังคม (เงินแผํนดิน) ซึ่งมีหน๎าที่ดําเนินการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการตํางๆ เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความเหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานเป็นราย
ไตรมาส 

1.2 มีแผนแมํบทงานบริการวิชาการเป็นกรอบทิศทางในการให๎บริการวิชาการ
จํานวน 10 แผนงาน ดังนี้ 
1) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เป็น

โครงการที่สอดคล๎องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเปูาหมาย
การให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมของ 12 สาขาวิชา  เป็นโครงการที่
ดําเนินการให๎บริการวิชาการตามศาสตร์ของแตํละสาขาวิชา 

3) แผนงานการสํงเสริมงานวิจัยไปสูํการให๎บริการวิช าการแกํสังคม 
(โครงการใหมํ) เป็นโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในรูปแบบอิงวิจัย 

4) แผนงานการนําข๎อค๎นพบจากการวิจัยไปสูํการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
(โครงการเดิม) เป็นโครงการที่นําข๎อค๎นพบจากการวิจัยไปสูํการบริการแกํ
สังคมโดยการนําเสนอให๎กับประชาชน หนํวยงานภายนอกได๎นําไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมหรือตํอยอดผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (2)   
- เอกสารการจัดทําและการ

ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

- http://apple.stou.ac.th/EDO
CUMENT/OPR/Planning/pl_
2/budget2552/indexframe/f
portfolio53.html 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (3)    
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge/frmhome.aspx 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (4)    
อ๎างถึงเอกสารมสธ. / กผ. 5.1-1 (2)   

มสธ. / กผ. 5.1-1 (5)   
พ.ร.บ. งบประมาณรายจาํยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (6)   
มติที่ประชุมคณะทาํงานฯ คร้ังที่
5/2553  และตัวอยํางแบบสอบถาม 

KPI_5_1/5_1-1(2).pdf
KPI_5_1/5_1-1(2).pdf
KPI_5_1/5_1-1(2).pdf
KPI_5_1/5_1-1(2).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
KPI_5_1/5_1-1(5).pdf
KPI_5_1/5_1-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

5) แผนงานการให๎บริการวิชาการแกํสังคมผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็น
โครงการที่นําผลการเขียนหลักสูตรทางวิชาการของแตํละศาสตร์
สาขาวิชาโดยนําเนื้อหาบางสํวนมาเผยแพรํแกํสังคม 

6) แผนงานสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแกํสังคม 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามโดยให๎
ประชาชน ชุมชนมีสํวนรํวมหรือได๎รับความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

7) แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน 
(ทุกหนํวยงาน) เป็นโครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่ดําเนินการขึ้นแล๎ว
มีผลกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกํประชาชน ชุมชนหรือ
กลุํมเปูาหมายในด๎านตํางๆ  และทําให๎ประชาชน ชุมชน หรือ
กลุํมเปูาหมาย  สามารถพึ่งพาตนเองได๎ตามศักยภาพของตน 

8) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมของศูนย์วิทยพัฒนา เป็นโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมที่ให๎หนํวยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูํตาม
ภูมิภาค (ศูนย์วิทยพัฒนา) ทั้ง 10 แหํงเพื่อดําเนินโครงการในลักษณะ
เชํนเดียวกับแผนงานที่ 7  

9) แผนงานบริการวิชาการแกํสังคมในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย  เป็น
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่ดําเนินการ โดยหนํวยงานที่อยูํ ณ 
สํวนกลาง ของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะการดําเนินโครงการ
เชํนเดียวกับแผนงานที่ 7 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (7)     
กรอบภาระงานอาจารย ์(กลุํม ก. 
กลุํมภาระงานของอาจารย์สาขาวิชา) 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (8)   
- เอกสารคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจาํปีของหนํวยงาน 
-   http://eservice.stou.ac.th/ 

EDOCUMENT/opr/Planning/ 
pl_main_v2.1/Eper53.html 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (9)   
- เอกสารโครงการและสัญญาการ

ขอรับทุนเงินอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม 

- http://apple.stou.ac.th/EDO
CUMENT/OPR/Planning/pl_
2/budget2552/indexframe/f
portfolio53.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

KPI_5_1/5_1-1(7).pdf
KPI_5_1/5_1-1(8).pdf
KPI_5_1/5_1-1(8).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/Eper53.html
KPI_5_1/5_1-1(9).pdf
KPI_5_1/5_1-1(9).pdf
KPI_5_1/5_1-1(9).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

10) แผนงานสํงเสริมชมรมนักศึกษา มสธ เพื่อบริการวิชาการแกํสังคม เป็น
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่มอบให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ
ชมรมนักศึกษาเป็นผู๎จัดทําโครงการรํวมกับชมรมนักศึกษา เพื่อให๎
นักศึกษามีสํวนรํวมในการให๎บริการวิชาการแกํสังคมทั่วทุกภูมิภาค 

1.3  มีระบบฐานข๎อมูลโครงการบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อรองรับการการจัดเก็บ
ข๎อมูลของโครงการบริการวิชาการแกํสังคม  งบประมาณ ผลการดําเนินงาน
โครงการที่สามารถสืบค๎นได๎ 

1.4  มีระเบียบ /ประกาศ / หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม (เงินแผํนดิน) ที่รองรับในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให๎ครอบคลุมทั่วถึงทุกสาขาวิชาและหนํวยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.5 มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 33,645,200 บาท 
โดยได๎รับจัดสรรจากงบประมาณแผํนดิน 

1.6  มีการกําหนดให๎จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ โดยให๎ผู๎รับผิดชอบ
โครงการต๎องดําเนินการทุกโครงการ  

 
 
1.7  มีการกําหนดเป็นภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการโดยให๎จัดทําโครงการบริการ

วิชาการในฐานะผู๎รับผิดชอบโครงการ และหรือเป็นวิทยากร  โดยกําหนดเป็นคํา
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงา นอกจากนี้มีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสําหรับสาขาวิชาหรือหนํวยงานที่ได๎รับการอนุมัติให๎ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

1.8 กําหนดให๎มีแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและการใช๎จํายจํายงบประมาณ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (10)   
ใบตรวจสอบงานและการยืมเงิน/
เบิกจํายจากงบประมาณเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม /
ผด.บส6 (แบบบนัทึก) 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (11)   
แบบฟอร์ม (ผด.บส.3) คือ แบบ
รายงานผลการดําเนนิงานและ
ประเมินโครงการบริการวชิาการแกํ
สังคมสังคม (ไมํต๎องทําเอกสารให๎
บันทึกในระบบ e-Social) และ 
(ผด.บส.4) คือ แบบฟอร์มการ
เบิกจํายงบประมาณเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
งบประมาณแผนํดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KPI_5_1/5_1-1(10).pdf
KPI_5_1/5_1-1(11).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5116.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs5118.doc
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

1.7  มีการกําหนดเป็นภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการโดยให๎จัดทําโครงการบริการ
วิชาการในฐานะผู๎รับผิดชอบโครงการ และหรือเป็นวิทยากร  โดยกําหนดเป็นคํา
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสําหรับสาขาวิชาหรือหนํวยงานที่ได๎รับการอนุมัติให๎ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

1.8 กําหนดให๎มีแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและการใช๎จํายจํายงบประมาณ 
เพื่อการติดตามประเมินผลผลการดําเนินงานของโครงการและการใช๎จําย
งบประมาณ  

 
2. การดําเนินการตามระบบและกลไก 

2.1 มีการจัดประชุมคณะทํางานฯเป็นประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาจัดสรรและ
อนุมัติโครงการตามแผนแมํบทงานบริการวิชาการทั้ง 10 แผนงาน โดยยึดตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แกํสังคม (เงินแผํนดิน) 

2.2 มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณกระจายลงสูํแผนแมํบทงานบริการวิชาการ
ทั้ง 10 แผนงานโดยผํานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานฯ 

2.3 มีการตรวจสอบการดําเนินโครงการและการใช๎จํายงบประมาณกํอนการขอ
อนุมัติยืม/เบิกจํายในงวดถัดไปของแตํละโครงการ 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (12)   
    รายงานสรุปผลการดาํเนินงานและ

การใช๎จํายงบประมาณ 
มสธ. / กผ. 5.1-1 (13)   

- แบบฟอร์มการรายงานฉบบั
สมบูรณ ์ผด.บส.5 

- ตัวอยําง รายงานฉบับสมบูรณ์
ของแตํละโครงการ 

- ตัวอยํางแบบสรุปผลการ
ดําเนินงานแตลํะโครงการ 
ภาคผนวก ก. 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (14)   
รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
 
 

KPI_5_1/5_1-1(12).xlsx
KPI_5_1/5_1-1(13-1).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-1).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-2).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-2).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-3).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-3).pdf
KPI_5_1/5_1-1(13-3).pdf
KPI_5_1/5_1-1(14)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม ผด.บส.  3 , ผด.บส. 4  โดยให๎
ผู๎รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานและการใช๎จํายงบประมาณ  และฝุาย
เลขานุการคณะทํางานฯเป็นผู๎จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเข๎าที่ประชุม
คณะทํางานเป็นรายเดือน 

2.5 มีการรายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับผลิตและผลลัพธ์ของ
ผู๎รับผิดชอบโครงการทุกโครงการตามแบบสอบถามที่กําหนด และฝุาย
เลขานุการเป็นผู๎จัดทําสรุปภาพรวมรายงานเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯเป็นราย
เดือน กํอนรายงาน สํานักงบประมาณ และ สกอ.เป็นรายไตรมาส 

2.6 มีการประเมินผลการให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ใน 2 สํวน คือ  
1) ประเมินแผนแมํบทบริการวิชาการแกํสังคมทุกแผนเพื่อนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนงานการให๎บริการวิชาการแกํสังคมในปีถัดไป 
2) ประเมินกลุํมเปูาหมายการให๎บริการ เพื่อให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพให๎

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด๎านบริการวิชาการแกํสังคม 
และเปูาหมายการให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต๎องการ
ของกลุํมเปูาหมาย เชํน ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎วํางงาน พระภิกษุ เป็นต๎น 

มสธ. / กผ. 5.1-1 (15)   
หนังสือเวียนเจ๎งบนัทึกที่ ศธ 
0522.01(03)/ว46 ลงวันที่ 26 พ.ค. 
2552 เร่ือง การจัดทําโครงการบริการ 
วิชาการแกํสังคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / กผ. 5.1-1 (16)   
คํารับรองปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 

KPI_5_1/5_1-1(15).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/bs53_2.pdf
KPI_5_1/5_1-1(16).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกํสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  (ต่อ) 

2.7 มีการทบทวนแผนงานบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อกําหนดทิศทางการให๎บริการ
วิชาการั้ง 10 แผนงาน และกําหนดกลุํมเปูาหมายโดยคณะทํางานฯให๎ความ
เห็นชอบ  และจัดประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร๎อมกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ
สําหรับการดําเนินโครงการตามแผนงานบริการวิชาการ  และเวียนแจ๎งหนํวยงาน
จัดทําข๎อเสนอโครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

2.8 มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการในคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

 

2.  มีการบู รณาการงานบริการทาง
วิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอน เชํน ตัวอยํางของ
สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่มีการนําโครงการบริการทางวิชาการแกํสังคมมา
ใช๎ในการปรับปรุงชุดวิชาและใช๎ในการผลิตชุดวิชาใหมํของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 โครงการ 

มสธ. / สส. 5.1-2 (1) 
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงโครงการ
บริการทางวิชาการแกํสังคมกับการ
เรียนการสอน 

 
3.  มีการบู รณาการงานบริการทาง

วิชาการแกํสังคมกับการวิจัย  
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกํสังคมกับการวิจัย เชํน ตัวอยํางของสาขาวิชา
สํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่มีการนําโครงการบริการทางวิชาการแกํสังคมมาใช๎ในการ
วิจัย  

มสธ. / สส. 5.1-3 (1) 
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงโครงการ
บริการทางวิชาการแกํสังคมกับการวิจัย 

 
 
 
 

 

KPI_5_1/5_1-2(1).PDF
KPI_5_1/5_1-3(1).PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกํสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

การให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
1. มีกระบวนการติดตามผลการใช๎จํายและผลการดําเนินงานของโครงการบริการ

วิชาการแกํสังคม ดังนี้ 
1) เมื่ออนุมัติและทําสัญญาโครงการโดยมีแผนงวดงานและแผนการใช๎จํายและ

กําหนดเป็น KPI ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของหนํวยงาน   
2) การเบิกจํายตามแผนโดยการเบิกแตํละงวดจะต๎องรายงานผลการติดตามการ

ใช๎จํายเงินตามแบบ ผด.ผส.4  กํอนการขออนุมัติการเบิกจํายในงวดถัดไป 
3) มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในรอบ 

6, 9 และ 12 เดือน ตํออธิการบดีและรองอธิการบดีที่กํากับดูแล   
4) ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานความก๎าวหน๎าของโครงการวิชาการ

บริการแกํสังคม ตํอประธานคณะทํางาน  
5) มีคณะกรรมการเรํงรัด ติดตาม การเบิกจํายงบประมาณแผํนดิน ที่มีการ

เบิกจํายของโครงการวิชาการบริการแกํสังคม 
2.  มีการประเมินผลการให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับผลผลิต

และผลลัพธ์ใน 2 สํวน คือ  
1) ประเมินแผนแมํบทบริการวิชาการแกํสังคมทุกแผนเพื่อนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนงานการให๎บริการวิชาการแกํสังคมในปีถัดไป 
2) ประเมินกลุํมเปูาหมายการให๎บริการ เพื่อให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพให๎สอดคล๎อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด๎านบริการวิชาการแกํสังคม และเปูาหมายการ
ให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย เชํน 
ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎วํางงาน พระภิกษุ เป็นต๎น 

มสธ. / กผ. 5.1-4 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.1-1 (11) 

มสธ. / กผ. 5.1-4 (2)   
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.1-1 (14) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกํสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

มีการนําผลการประเมินโครงการบริการทางวชิาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปปรับปรุงในปี 2554 โดยได๎นาํเสนอประเด็นที่สมควร
ปรับปรุงตํอคณะทํางานพจิารณาโครงการและตดิตามผลการดาํเนินโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม (เงินแผนํดิน) เพื่อปรับแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แกํสังคม ประจําปี 2554 

มสธ. 5.1-5 (1) 
การนําผลการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  
ไปปรบัปรุงการดาํเนินโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
 

KPI_5_1/5_1-5(1).doc
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม **  (สกอ. 5.2) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการสํารวจความต๎องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนํวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน๎นของ
สถาบัน  

1.  มีการสํารวจความต๎องการโดยการจัดประชุม สัมมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการบริการ
วิชาการแกํสังคมของ มสธ ตํอกลุํมเปูาหมาย 4 กลุํม คือ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  พื้นที่
(จังหวัดนนทบุรี)   และบัณฑิตตกงาน / ผู๎วํางงาน (บํมเพาะวิสาหกิจ)  เพื่อให๎บริการ
วิชาการที่สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมายมากที่สุด   

2. นําผลสํารวจความต๎องการ จากการจัดประชุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มากําหนดทิศ
ทางการให๎บริการวิชาการแกํสังคมที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
เปูาหมายการให๎บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตรงกับความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายตามผลการสํารวจ โดยให๎ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ชุมชน สังคม  ตาม
ศาสตร์ความรู๎ของ 12 สาขาวิชา  หรือตามลักษณะการปฏิบัติงานที่หนํวยงานและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถถํายทอดและ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคมที่สอดคล๎องกับแผนงานบริการวิชาการแกํสังคม โดย
ให๎บริการในรูปแบบการศึกษาทางไกลและรูปแบบการใช๎ปฏิสัมพันธ์ และขยายผลไปสูํ
กลุํมเปูาหมายตํางๆ  เชํน  ข๎าราชการ/ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
ผู๎ประกอบการ เกษตรกร รับจ๎าง-ค๎าขาย ประชาชนทั่วไป ผู๎พิการ ผู๎ต๎องขัง ผู๎สูงอายุ   
พระภิกษุ เป็นต๎น 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (1)   
หนังสือ “มสธ. สร๎างสรรค์ความรู๎สูํ
สังคม” ฉบับกันยายน 2553 
 

มสธ. / กผ. 5.2–1 (2)   
รายงานสรุปผลการติดตามการใช๎จําย
งบประมาณและผลการดําเนนิงาน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 
2553 
 

http://www.stou.ac.th/eknowledge/มสธ.สร้างสรรค์สู่สังคมไทย.pdf
KPI_5_2/5_2-1(2).xlsx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มี ค ว าม รํ วมมื อด๎ า นบริ ก า รท า ง

วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ค ว า ม เ ข๎ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น  ห รื อ
ภ า ค เ อก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
หนํวยงานวิชาชีพ  

การให๎บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย กํอให๎เกิดความรํวมมือเพื่อการเรียนรู๎
และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหนํวยงาน
วิชาชีพ เชํน 
1. มีความรํวมมือกับกรมสํงเสริมการเกษตรเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยจัด

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลที่เน๎นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
การประกอบอาชีพ ได๎แกํ โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 

2. มีความรํวมมือกับผู๎นําในระดับท๎องถิ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎คําแนะนําด๎านการ
ปกครอง กฎหมาย การบริหารจัดการ ได๎แกํ โครงการการให๎บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน  

3. มีการสร๎างเครือขํายของสถานผู๎ประกอบการ ทายาทธุรกิจ และพนักงานระดับตํางๆ 
ในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เกิดใหมํหรือยังไมํสามารถพัฒนาศักยภาพด๎วย
ตนเองได๎ โดยผํานกระบวนการฝึกอบรม ให๎คําปรึกษาแกํผู๎ประกอบการ และให๎
คําแนะนํา ได๎แกํ โครงการแมํบทการบริการวิชาการแกํสังคมในเชิงบํมเพาะวิสาหกิจ
เพื่อพัฒนาสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางตํอเนื่อง  ประกอบด๎วยโครงการยํอย  13 โครงการ 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (1)   
คําสั่งเลขที่ 2199/2553 เร่ืองแตํงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (2.1)   
รายงานประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 1/2553
วันที่ 28 มิถุนายน 2553   

มสธ. / กผ. 5.2–2 (2.2)   
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 2/2553
วันที่  17  กันยายน  2553 

มสธ. / กผ. 5.2–2 (3)   
รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
(เอกสารเป็นเลํม)   
1. โครงการบํมเพาะวสิาหกิจ (การ
เพาะเห็ด) 12/2553 

 

วาระท่ี 2.1 

KPI_5_2/5_2-2(1).pdf
KPI_5_2/5_2-2(2-1).pdf
KPI_5_2/5_2-2(2-2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มี ค ว าม รํ วมมื อด๎ า นบริ ก า รท า ง

วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ค ว า ม เ ข๎ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น  ห รื อ
ภ า ค เ อก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
หนํวยงานวิชาชีพ (ต่อ) 

 2. โครงการสํงเสริมวิชาชีพ การซอย
ผมสั้น เพื่อรองรับการมีงานทํา 
14/2553 

3. โครงการการเพ๎นต์เสื้อเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 15/2553, 
102/2553 

4. โครงการการทําการบูรเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 16/2553 

5. โครงการสํงเสริมการผลิตน้ําขา๎ว
กล๎องงอก 30/2553 

6. โครงการทําเลํมหนังสือและซํอม
หนังสือ 38/2553 

7. โครงการฝึกอบรมสร๎างอาชีพการ
พิมพ์สกรีนสําหรับผู๎วํางงาน 
39/2553 

8. โครงการการทํากลํองกระดาษ
แข็ง 40/2553 

9. โครงการศูนย์เรียนรู๎และคลนิิกบํม
เพาะวิสาหกิจ มสธ.59/2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มี ค ว าม รํ วมมื อด๎ า นบริ ก า รท า ง

วิชาการเพื่อการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
ค ว า ม เ ข๎ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น  ห รื อ
ภ า ค เ อก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
หนํวยงานวิชาชีพ (ต่อ) 

 10. โครงการแมํบทการบริการ
วิชาการแกํสังคมในเชิงการบํม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการพัฒนา
สังคมให๎เข๎มแข็งอยํางตํอเนื่อง
60/2553   

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
และผู๎วาํงงานเพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
เตรียมความพร๎อมอยํางมือ
อาชีพในการเข๎าสูสํถาน
ประกอบการ 61/2553   

12. โครงการเสริมสร๎างมาตรฐาน
การผลิตและการบริการเพื่อการ
ประกอบอาชีพสูํความยั่งยืน
118/2553 

13. โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎าง
รายได๎ด๎วยการผนึกภาพบน
กลํองไม๎ 101/2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ

ผลกระทบของการให๎บริการทาง
วิชาการตํอสังคม  

 มีการประเมินการบริการวิชาการแกํสังคมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
- ประเมินตามแผนแมํบทการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
- ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output)  ระดับเปูาหมาย

การให๎บริการหนํวยงาน (Outcome) และเปูาหมายการให๎บริการกระทรวง 
(Impact)  

- ประเมินตามประเภทการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพแกํสังคม   จํานวน 4 กลุํม
หลัก คือ 

1.   กลุํมชุมชนเข๎มแข็ง 
2.   กลุํมพัฒนาคุณภาพชีวิต(นักเรียน นักศึกษา ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส) 
3.   กลุํมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.   กลุํมบทเรียนและชุดฝึกอบรม(อิเล็กทรอนิกส์) 
 

มสธ. / กผ. 5.2–3 (1)   
รายงานผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

 
 
 
 
  

KPI_5_2/5_2-3(1)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการนําผลการประเมินในข๎อ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให๎บริการทางวิชาการ 

 
 
 
  
 

มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให๎บริการทางวิชาการตํอสังคม 
ในสํวนของการประเมินการบริการวิชาการแกํสังคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มาพัฒนาระบบกลไกหรือกิจกรรมการให๎บริการทางวิชาการ  ดังนี้  

1.1 ปรับปรุงแผนงานที่ 5  การให๎บริการวิชาการแกํสังคมผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม  15 โมดุล เป็น อยํางน๎อย 5 โมดุล  จัดสรรเหมา
จําย 55,000 บาท  

1.2 กําหนดประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํอิงรูปแบบวิจัย) 

1.3 เกณฑ์การคิดคําใช๎จํายโครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํอิงรูปแบบวิจัย) 
1.4 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําโคงการบริการวิชาการแกํสังคม

(เพิ่มเติม)  เชํน จํานวนกลุํมเปูาหมายโครงการอบรมแบบเผชิญหน๎า ไมํเกิน 
150 คนตํอโครงการ   การจัดทําแบบสอบถาม  กําหนดการการจัดอบรม 
เป็นต๎น 

1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกํสังคมผํานระบบ
คอมพิวเตอร์ “e-Social”  

1.6 มีการปรับแผนงานการให๎บริการวิชาการทั้ง 10 แผนงานที่มุํงเน๎น
กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2554  

มสธ. / กผ. 5.2–4 (1)   
- เอกสารหลักเกณฑ์การคิดคําใช๎จําย

โครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) ฉบับ 2 สิงหาคม 
2553  

-  http://eservice.stou.ac.th/  
สารสนเทศกองแผนงาน บริการ
วิชาการแกํสังคม หัวข๎อ คูํมอื
หลักเกณฑ์การคิดงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม(ไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (2)   
- ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํ
อิงรูปแบบวิจัย) ฉบับ 15 ธันวาคม 
2552 

 
 

  

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
KPI_5_2/5_2-4(1).pdf
KPI_5_2/5_2-4(1).pdf
KPI_5_2/5_2-4(1).pdf
KPI_5_2/5_2-4(1).pdf
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
http://eservice.stou.ac.th/%20%20สารสนเทศกองแผนงาน%20บริการวิชาการแก่สังคม%20หัวข้อ%20คู่มือหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ไม่อิงรูปแบบวิจัย)
KPI_5_2/5_2-4(2)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการนําผลการประเมินในข๎อ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให๎บริการทางวิชาการ  (ต่อ) 

 

 http://apple.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OPR/Planning/pl_2/budg
et2552/indexframe/fportfolio53
.html ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจํายและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมไมํอิง
รูปแบบวิจัย) ฉบับ 15 ธันวาคม 2552 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (3)   
มติที่สาํคัญปีงบประมาณ 2552 – 2553 
นําไปสูํการปรบัปรุงการดาํเนนิงาน
โครงการบริการวชิาการแกํสงัคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มสธ. / กผ. 5.2–4 (4)   
เอกสารรายละเอียดเงื่อนไขการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดทํา
คําขอและจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการฯ (บันทึกที่ ศธ(พ) 
0522.01(03) / 150 ลว 30 ก.ย.52 

มสธ. / กผ. 5.2–4(5)   
http://172.20.2.119/e-social 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fportfolio53.html
KPI_5_2/5_2-4(3).pdf
KPI_5_2/5_2-4(4).pdf
http://172.20.2.119/e-social
http://172.20.2.119/e-social
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ไ ด๎จากการ

ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  

มีการเผยแพรํผลงานการให๎บริการวิชาการ เพื่อถํายทอดความรู๎สูบํุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัและเผยแพรํสูสําธารณชน โดยผํานชํองทาง ดังนี้ 
1.  เว็บไซต์การให๎บริการวิชาการแกํสังคมของหนํวยงานตํางๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 

เว็บไซต์ 
2.  ทางวิทยุและโทรทัศน์ ชํอง  11  ผํานชุดรายการ รายการ“ทางไกล ใกล๎ความรู๎” และ 

ชุดรายการ “ก๎าวทันโลกกับ มสธ.”     
3.  สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพรํ   
 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (1) 
http://www.stou.ac.th/ 
stouonline/lom/  (สื่อการเรียนรู๎
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสงัคม) 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (2) 
http://www.stou.ac.th/eknowle
dge/frmhome.aspx (การบริการ
วิชาการแกํสังคม ของ มสธ) 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (3) 
http://cdlearnse.stou.ac.th/  
(ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

มสธ. / สส. 5.2–5 (4) 
http://www.stou.ac.th/ 
OADThailand/about4.aspx  
(ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชา
สํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์) 

 
 
 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://www.stou.ac.th/eknowledge/frmhome.aspx
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://cdlearnse.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
http://www.stou.ac.th/OADThailand/about4.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ไ ด๎จากการ

ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  (ต่อ) 

 มสธ. / วส. 5.2–5 (5) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Shs/booklet/Menuindex.htm  
จุลสารออนไลนส์าขาวชิา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มสธ. / ศศ. 5.2–5 (6) 
http://www.stou.ac.th/Schools/
Sec/main/default.asp?itemID=1
94&itemTitle=บริการสังคม        
e-Learning บริการสังคม   สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์

มสธ. / สส. 5.2–5 (7) 
http://www.agkmstou.com/2008/
about.php ศูนย์การจัดการความรู๎
ด๎านการเกษตรเพื่อการพัฒนา   
สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/Menuindex.htm
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/main/default.asp?itemID=194&itemTitle=บริการสังคม
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
http://www.agkmstou.com/2008/about.php
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการพัฒนาความรู๎ที่ ไ ด๎จากการ

ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน  (ต่อ) 

 มสธ. / พบ. 5.2–5 (8) 
http://www.stouhealth.org/ 
ศูนย์สร๎างสุขภาพบนเว็บไซต์  
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

มสธ. / สทศ. 5.2–5 (9) 
http://www.stou.ac.th/Offices/oet
/Programs/index_back.htm 
(รายการโทรทัศน์) 
http://www.stou.ac.th/stouonline/
radio/ (รายการวิทยุกระจายเสยีง) 

มสธ. / กผ. 5.2–5 (10) 
หนังสือ “มสธ. สร๎างสรรค์ความรู๎สูํ
สังคม” ฉบับเดือนกันยายน 2553 

 
  

http://www.stouhealth.org/
http://www.stouhealth.org/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/Programs/index_back.htm
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
http://www.stou.ac.th/stouonline/radio/
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  (สมศ. 8) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร๎อยละ 30 เทํากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงาน 
คําเฉลี่ยทุกสาขาวิชา = 1.74 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สวพ. 5.2.1  ผลการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คําเฉลี่ย 4.00 
X 1.74 

ผลการดําเนนิงาน คําเฉลี่ย 1.74 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
  

KPI_5_2_1/KPI_5_2_1.xls
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก **  (สมศ.9) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
หรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
มสธ. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ประชาชน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎แทนชุมชน หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานภาคเอกชน 
ผู๎แทนภาคประชาสังคม ผู๎แทนสถาบันทางศาสนา ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภาคสํวนตํางๆ 
และผู๎แทนปราชญ์ชาวบ๎าน เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการเพื่อวางนโยบาย กําหนด
แนวทาง สนับสนุน พัฒนา ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู๎
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้ง ให๎คําปรึกษา คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (1) 
คําสั่งมสธ. ที่ 1395/2553 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (2) 
คําสั่งมสธ. ที่ 2199/2553 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎าน
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 
 

KPI_5_2_2/5_2_2-1(1).pdf
KPI_5_2_2/5_2_2-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
หรือองค์กร (ต่อ) 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริการวิชาการแกํสังคม) และมีการดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลเสนอตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนด๎านเศรษฐกิจพอเพียง และ
จากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ จึงได๎วางนโยบายในการปรับปรุงแผนการสร๎าง
การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภายใต๎โครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแกํสังคม ) ให๎มีการ
พัฒนาหลักสูตร “การดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรํวมมือกับสถาบันสร๎าง
เสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมสํงเสริมการเกษตร สํานักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรอิสระตํางๆ เพื่อเผยแพรํหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปของสื่อการศึกษา   

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (3) 
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม) 

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (4) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม)   

มสธ. / กผ. 5.2.2-1 (5) 
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (ภายใต๎ โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริการวิชาการแกํสังคม) 

 

KPI_5_2_2/5_2_2-1(3).pdf
KPI_5_2_2/5_2_2-1(4).pdf
KPI_5_2_2/5_2_2-1(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่ํากวํา

ร๎อยละ 80  
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบตามแผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาค

ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภายใต๎โครงการศูนย์การเรียนรู๎ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแกํสังคม) บรรลุผลผลิตและตัวชี้วัดที่กําหนดไว๎ 
จํานวน 3 ผลผลิต คิดเป็น ร๎อยละ 100.00 ดังนี้ 

เป้าหมายผลผลิต ผลการด าเนินงาน 
1. สร๎างเครือขํายสูํองค์กรภาคเอกชน 

/ ภาครัฐ / ประชาชน จํานวน 1 
เครือขําย 

1. มี เครื อขํ า ยสูํ อ งค์ กรภาครั ฐ   / 
ภาคเอกชน / ประชาชน ได๎แกํ 

 1.1 หนํวยงานภาครัฐ : 
1)  สถาบนัสร๎างเสริม

นวัตกรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
กรมสํงเสริมการเกษตร 

2)  สํานักวิจัยและพฒันาการ
จัดการที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน 

 1.2 หนํ ว ย ง า น ภ า ค เ อ ก ช น  / 
ประชาชน : 
1) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 

(ประเทศไทย) เครือขําย
เกษตรกรรมทางเลือก 

2) ผู๎แทนตามโครงการความ
รํ ว ม มื อ เ พื่ อ ก า ร แ ก๎ ไ ข
ปัญหาความยากจนการ
พัฒนาสังคมและสุขภาวะ
ในพื้นที่ 17 จังหวัด  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่ํากวํา

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

2. พั ฒ น า บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์  (e-
Learning) จํานวน 8 เร่ือง 

มีบทเรียนออนไลน์ จํานวน 8 เรื่อง 
ได๎แกํ  
1. หลักการใช๎และประกอบโซลําเซล  
2. การทํานาโยน 
3. ความรู๎เรื่องปุ๋ยชีวภาพ 
4. สมุนไพรใกล๎ตัว 
5. วิธีทําบ๎านดินและบ๎านฟาง 
6. การบังคับมะนาวให๎ออกลูกนอกฤดู 
7.  สาธิตการตอนมะละกอและการ

ขยายพันธุ์กล๎วย 
8.  เทคนิคการผสมพันธุ์ การปลูก การ

ตอนมะละกอ 
3. พัฒนาเว็บ ไซต์ ศูนย์การ เรียนรู๎

ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
1 เว็บไซต์ 

มีการพัฒนาเว็บไซต์ 
http://cdlearnse.stou.ac.th/ 
 main/news/  

 
มสธ. / กผ. 5.2.2-2 (1) 

บทเรียนออนไลน์ (VCD) จํานวน 8 
เร่ือง 

 

http://cdlearnse.stou.ac.th/%20main/news/
http://cdlearnse.stou.ac.th/%20main/news/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู๎นําหรือสมาชิกที่

มีการเรียนรู๎และดําเนนิกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

1. มีการสร๎างชุมชนต๎นแบบพอเพียงมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2551 โดยมีบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเป็นบุคคลต๎นแบบ 
เพื่อเป็นผู๎ให๎ความรู๎ ให๎คําแนะนํา ถํายทอดประสบการณ์และวิธีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ให๎เข๎ากับรูปแบบวิถีชีวิตในแตํละชุมชน 
ปัจจุบันมีศูนย์ปราชญ์ชาวบ๎านที่เป็นชุมชนต๎นแบบพอเพียง จํานวน 128 ชุมชน 

2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ระหวํางสมาชิกผํานเวทีการ
ประชุมสัมมนาอยํางตํอเนื่อง  

  ในปี 2552 มีการสัมมนากับปราชญ์ชาวบ๎าน 4 ภูมิภาค และมีการสัมมนา
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎ประสบผลสําเร็จ : 
มุมมองจากบุคคลต๎นแบบ” เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2552  

  ในปี 2553 มีการสัมมนากับบุคคลต๎นแบบในทุกสาขาวิชาอาชีพ จากทั้ง 4 
ภาค (ทั่วประเทศ) จํานวน 5 ครั้ง และมีการจัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ 
ภายใต๎หัวข๎อ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2553 

มสธ. / กผ. 5.2.2-3 (1) 
http://cdlearnse.stou.ac.th/ 
 main/news/ 

 

 
 
  

http://cdlearnse.stou.ac.th/%20main/news/
http://cdlearnse.stou.ac.th/%20main/news/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

มีการสร๎างกลไกเพื่อให๎ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดยยังคง
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ดังนี้ 
1. การแตํงตั้งผู๎แทนชุมชน หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานภาคเอกชน ผู๎แทนภาค

ประชาสังคม ผู๎แทนสถาบันทางศาสนา ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภาคสํวนตํางๆ และผู๎แทน
ปราชญ์ชาวบ๎าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านศูนย์การเรียนรู๎
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นผู๎แทนชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการวาง
นโยบายและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนั้น สํงผลตํอการตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชนซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการที่ชุมชนจะดําเนินกิจกรรมที่ตํอเนื่อง
และยั่งยืน 

2. หนํวยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ได๎มีการทําข๎อตกลงความรํวมมือกับ
ศูนย์ฯ เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน เป็นต๎น จะทําหน๎าที่
เป็นเครือขําย เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชนในท๎องถิ่นได๎เข๎าไปศึกษาหาความรู๎ โดยมี
ตํารา วีดิทัศน์ เทปเสียง บทเรียนแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ชํวยสอนหรือสื่อ
อื่นๆ เพื่อเอื้อตํอการเรียนรู๎ของชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ 

มสธ. / กผ. 5.2.2-4 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.2.2-1 (2) 

มสธ. / กผ. 5.2.2-4 (2) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./กผ. 5.2.2-3 (1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร  (ต่อ) 

3. บุคคลต๎นแบบ ผู๎รู๎หรือปราชญ์ชาวบ๎าน ในทุกสาขาวิชาอาชีพ จากทั้ง 4 ภาค ทั่ว
ประเทศ ที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ จะเป็นผู๎ที่ถํายทอดความรู๎และ
ประสบการณ์ให๎กับชุมชนในท๎องถ่ินของตน โดยผํานวิธีการถํายทอดที่หลากหลาย 
เชํน วิธีการบอกเลํา อธิบาย สาธิต รวมถึงการปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยบุคคล
ต๎นแบบเป็นผู๎คอยให๎คําปรึกษา คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎กระบวนการ
เรียนรู๎ถูกต๎องจนชุมชนสามารถปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง เมื่อการเรียนรู๎ที่ได๎มีคุณคํา
และเป็นประโยชน์ ชุมชนจะนํามาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนาให๎เหมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชนตํอไป ดังตัวอยํางของชุมชนที่มีการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน เชํน 
- กลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ๎านห๎วยรากไม๎  ซึ่งมี นาย

สมโภช  ปานถม เป็นบุคคลต๎นแบบถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาการปลูกพืชปลอดสารพิษให๎กับชุมชนบ๎านห๎วยรากไม๎ ต.สบปูาด อ.แมํ
เมาะ จ.ลําปาง  

- ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทย วังจันทร์ โดยมี นายดํารงศักดิ์  ชุมแสงพันธ์ เป็น
บุคคลต๎นแบบถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎าน
สมุนไพรตามวิถีการดํารงชีพของชุมชน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร  (ต่อ) 

4. ในฐานะที่ มสธ. มีจุดเดํนเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จึงเป็นผู๎จัดทํา
เว็บไซต์คือ http://cdlearnse.stou.ac.th  ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบบูรณาการและครบวงจร รวมทั้งยังมีนโยบายในการเผยแพรํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผํานหลักสูตรและสื่อการศึกษา เพื่อเอ้ือประโยชน์ตํอการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตามความพร๎อมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 

5. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร๎าง
คุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข๎มแข็ง 

1. ชุมชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไมํกระทบตํอวิถีการดํารง
ชีวิตประจาํวนั จึงเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาชุมชนของตน 

2. สามารถชํวยแก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ให๎มีอาชีพ
การงานที่มัน่คง ประกอบอาชีพด๎วยความสุจริต   

3. เกิดความเป็นปึกแผนํมั่นคงในทางเศรษฐกิจของชาติ  

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
2 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
3 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
4 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
5 ข๎อ 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

http://cdlearnse.stou.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3(1) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย** (สมศ. 18.1) 
 
** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและใช้ผลของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดประเด็นชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาสังคม

ภายในสถาบัน โดยเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มสธ. 
(PMQA) ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถ
สร๎างประโยชน์ให๎แกํผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ทั้งนี้การกําหนดประเด็น
ดังกลําวได๎รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2554      
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 แล๎ว  

การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้    

มสธ. 5.2.3(1)-1 (1)  
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  (ต่อ) 
Plan (P) :  

มี ก า รแตํ ง ตั้ ง คณะทํ า ง านพัฒน าคุณภาพกา รบ ริ ห า รจั ด ก า รภาครั ฐ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหารและบุคลากรที่เป็นตัวแทน
ของสาขาวิชาและหนํวยงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมเป็นคณะทํางานฯ  โดยมี
หน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
2. จัดเตรียมข๎อมูลและสนับสนุนการดําเนินการเรื่องตํางๆ เพื่อประกอบการ

ดําเนินการประเมินองค์กรด๎วยตนเอง 
3. ประเมินองค์กรด๎วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ประเมินและวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. จัดทําแผนพัฒนาองค์การและติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
6.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. ดําเนินงานในเร่ืองตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
ทั้งนี้ ได๎มีการจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใช๎กําหนดแนวทาง                  
การดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสําคัญ รวม 12 กิจกรรมหลัก ที่จะใช๎ในการ
ขับเคลื่อนการนํา PMQA มาใช๎ในการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม  

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (2)  
คําสั่งมสธ. ที่ 1996 / 2552 เรื่อง แตํงตั้ง

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 

 มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (3)  
แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  มสธ . 
(PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  (ต่อ) 
Do (D) : 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามกิจกรรมหลักทั้ง 
12 กิจกรรมอยํางครบถ๎วน โดยเริ่มจากกิจกรรมการประชุมชี้แจงเพื่อให๎ความรู๎แกํ
คณะทํางานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง และมีการประชุมคณะทํางานฯ หมวดตํางๆ 
เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ในแตํละหมวดที่รับผิดชอบ มียกรํางแผนพัฒนาองค์การระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวม
ของทุกหมวด) และมีการจัดประชุมชี้แจงหนํวยงานเพื่อมอบหมายประเด็นหรือ
จุดอํอนเพื่อให๎นําไปปรับปรุงแก๎ไขในระดับหนํวยงาน 
 Check (C) : 

มหาวิทยาลัยมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลตํอ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และที่ประชุมผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว 105 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง 
ก า รป ระชุ ม ชี้ แ จ ง แนวท า งก า ร
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มสธ. (PMQA) 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (5) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / 1304 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง 
ขอเรียนเชิญประชุมระดมความคิด
คณะทํางาน PMQA 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (6) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) (ต่อ) 
Action (A) : 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานในแตํละหมวด รวมทั้งการปรับปรุง
แก๎ไขจุดที่ควรพัฒนาของแตํละหนํวยงาน และสรุปผลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
เสนอรายงานตํอที่ประชุมผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงได๎นําข๎อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสูํระดับสากล โดยปรับโครงการเป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสูํความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐานสากล (STOU WAY) รวมทั้ง ได๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู๎ทํางานใน
คณะทํางานตํางๆ ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (7) 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู๎ บ ริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค รั้ ง ที่  1 / 2 5 5 4           
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่  25 มกราคม 
2554 (วาระที่ 1.3) 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-1 (8) 
คําสั่ง มสธ. ที่ 293 / 2554 ลงวันที่ 
31 มกราคม 2554 เรื่อง แตํงตั้ ง
ค ณ ะ ทํ า ง า น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยสูํความเป็นเลิศตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล  

2. บรรลุ เปูาหมายตามแผนไมํต่ํ ากวํ า             
ร๎อยละ 80 

มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีการดําเนินงานตามแผนครบทุก
กิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ศึกษา ประมวลเกณฑ์ PMQA และ

รายละเอียดตํางๆ ประกอบการ
ดําเนินการ 

มีการศึกษา ประมวลเกณฑ์ PMQA 
และรายละเอียดตํางๆ ประกอบการ
ดําเนินการ และชี้แจงตํอ คณะทํางาน 
PMQA 7 หมวด 

 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (1) 
Power point การประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  มสธ . 
(STOU – PMQA) 

KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-1(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุ เปูาหมายตามแผนไมํต่ํ ากวํ า             

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 
ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการ
แกํคณะทํางาน PMQA 7 หมวด 

มีการจัดประชุมชี้ แจงแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มสธ. (STOU – PMQA) 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

3. ยกรํางลักษณะสําคัญขององค์กร มีการจัดทํารํ างลักษณะสําคัญของ
องค์ กร  เพื่ อนํ า เสนอตํ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4. ประชุมระดมความคิดคณะทํางานฯ
หมวด 1 – 7 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง 

มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด
คณะทํางานฯหมวด 1 – 7 ดังนี้ 
- คณะทํางานฯ หมวด 3 ประชุมเมื่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2552 
- คณะทํ า ง านฯ  หมวด  4  และ  5 

ประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2552 
- คณะทํางานฯ หมวด 1, 2 และ 7 

ประชุมเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2552  

 
 
 
มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (2) 

อ๎างถึงมสธ. / กผ. 5.2.3-1 (4) 
 
 
มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (3) 

ลักษณะสําคัญขององค์กร 
 
 
 
มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (4) 

อ๎างถึงมสธ. / กผ. 5.2.3-1 (5) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุ เปูาหมายตามแผนไมํต่ํ ากวํ า             
ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

มี ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. ศึกษา วิเคราะห์ บูรณาการโอกาสใน

การปรับปรุงและยกรํางแผนพัฒนา
องค์การระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวม
ของทุกหมวด) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ บูรณาการโอกาส
ในการปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
องค์การ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ. 2553 – 2557) 

6. ประชุมคณะทํ า งานฯ พิ จารณ า
ลักษณะสําคัญขององค์กรและรําง
แ ผ น พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 

มีการประชุมคณะทํางานฯ ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ได๎รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาลักษณะสําคัญ
ขององค์กรและรํางแผนพัฒนาองค์การ
ระดับมหาวิทยาลัย 

  
 
 
 

 
 
 
มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (5) 

แผนพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2553 – 
2557) 
 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (6) 
ตั ว อ ยํ า ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
คณะทํางาน PMQA  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุ เปูาหมายตามแผนไมํต่ํ ากวํ า             

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 
ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

7.  ประชุ มคณะกรรมการนโยบาย 
PMQA พิจารณาลักษณะสําคัญของ
องค์กร และแผนพัฒนาองค์การระดับ
มหาวิทยาลัย 

มีการพิจารณาลักษณะสํ าคัญของ
องค์กรและรํางแผนพัฒนาองค์การ
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2553 และ การประชุม 
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2553 

8.  ประชุมหนํวยงานเพื่อมอบหมายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามแผนพัฒนาองค์การระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย PMQA 

มีจั ดประชุมหนํ วยงาน  เพื่ อชี้ แจง           
แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ มสธ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2553 

 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2553  

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (8) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2553  

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2 (9) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว 46 
ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
ชี้แจงแนวทางการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ มสธ. (PMQA) 
 

 
 

KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(7).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(8).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(9).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่ํากวํา             

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 
มี ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มสธ. (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

9.  หนํวยงานจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
ตามประเด็น / เรื่อง / โครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย 

หนํ วยงานมีการจั ดทํ าแผนพัฒนา
องค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามโครงการที่ได๎รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบาย PMQA 

10. หนํวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ 

หนํวยงานได๎ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามโครงการที่ได๎รับมอบหมาย 
และรายงานผลการดําเนินงานในระบบ e-
Performance รอบ 9 และ 12 เดือน 
นอกจากนี้  มี การนํ า เสนอผลการ
ดําเนินงานด๎วยวาจาตํออธิการบดีและ
รองอธิการบดีที่กํากับดูแล เมื่อวันที่ 2, 
5, 6 กรกฎาคม 2553 และ 4-6 ตุลาคม 
2553 

11. หนํวยงานรายงานผลการดําเนินงาน              
ในระบบ e-Performance 

12. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
และนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
PMQA 

มีการสรุ ปผลการดํ า เนิน งานตาม
แผนพัฒนาองค์การ (PMQA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2(10) 
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การ มสธ. (พ.ศ. 2553 – 2557) 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-2(11) 
แบบสรุ ป โค รง กา รที่ กํ า หนด ให๎
หนํวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ มสธ. (พ.ศ. 2553 – 2557) 

มสธ. / ศปศ. 5.2.3(1)-2(12) 
ตั ว อ ยํ า ง แ ผ น พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มสธ. / ศปศ. 5.2.3(1)-2(13) 
ตั ว อ ยํ า ง ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ในระบบ 
e-Performance 

KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(10).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(11).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-2(12).pdf
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มปีระโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสถาบัน การจัดกิจกรรม STOU WAY มีประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอมหาวิทยาลัย คือ ทําให๎
เกิดการสื่อสารที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ทําให๎สามารถสื่อสารและมีความเข๎าใจกันมาก
ขึ้น ได๎รับรู๎ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรํวมเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยอยําง
เต็มที่ เต็มใจ นอกจากนี้ ทําให๎เกิดการพัฒนาตนเองทั้งผู๎บริหารและบุคลากร และ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยมุํงสูํความเป็นเลิศได๎
มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล 

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-3(1) 
สัมภาษณ์ผู๎บริหารหรือคณะทํางานฯ
ที่เก่ียวข๎อง 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎าง
คุณคําตํอชุมชนหรือสังคม 

การดําเนินการกิจกรรม STOU WAY เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สํงผลให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญอยํางยิ่งของมหาวิทยาลัย 
การยกระดับคุณภาพดังกลําวจะทําให๎นักศึกษาได๎รับประโยชน์อยํางเต็มที่จากการเข๎า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย เชํน ผู๎ใช๎บัณฑิต พํอแมํ
ผู๎ปกครอง ชุมชน โรงเรียนที่เป็นผู๎ปูอนนักศึกษาให๎กับมหาวิทยาลัย คูํความรํวมมือทั้ง
ในและตํางประเทศ เป็นต๎น พลังการประสานสัมพันธ์อยํางเป็นระบบ จะสามารถทํา
ให๎มหาวิทยาลัยไปสูํการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดและยั่งยืนด๎วยความสามารถของทุก
คนในมหาวิทยาลัยเป็นแกนสําคัญ   

มสธ. / กผ. 5.2.3(1)-4(1) 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 
 

5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ 

- - 

 
 

KPI_5_2_3/5_2_3(1)/5_2_3(1)-4(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5 ข๎อ 

 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 4 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3(2) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย** (สมศ. 18.2) 
** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและใช้ผลของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดประเด็นชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาสังคม

ภายนอกสถาบัน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ 32 ปี (พ.ศ. 2553) มหาวิทยาลัยได๎กําหนดประเด็นชี้นําสังคม ภายใต๎หัวข๎อ 
(Theme) “มสธ. กับวิกฤตสังคม” ทั้งนี้การกําหนดประเด็นดังกลําวได๎รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2554 แล๎ว  

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการชี้นํา ปูองกัน และแก๎ปัญหาของสังคม โดยผํานการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
ประจําปี โดยในแตํละปีจะมีประเด็นชี้นําสังคมที่แตกตํางกันออกไป สําหรับการจัด
กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี (พ.ศ. 
2553) มหาวิทยาลัยได๎กําหนดประเด็นชี้นําสังคม ภายใต๎หัวข๎อ (Theme) “มสธ. กับ
วิกฤตสังคม” ทั้งนี้ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้   
Plan (P) :  

มีการแตํงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี เพื่อวางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม มสธ. กับวิกฤต
สังคม โดยในการวางแผนมีการนําข๎อมูลผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผํานมา มาใช๎
ประกอบการวางแผนด๎วย 

มสธ. 5.2.3(2)-1 (1)  
อ๎างถึง มสธ. 5.2.3(1)-1 (1) 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (2)  
คําสั่งมสธ. ที่ 2116 / 2553 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการจั ดงานวั นสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (3)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี ครั้งที่ 1 / 
2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553   

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (4)  
แผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี 

KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(2).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(3).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(4).pdf
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1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) (ต่อ) 

Do (D) : 
มหาวิทยาลยัได๎ดาํเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทางวชิาการ เนื่องในโอกาสวัน

สถาปนามหาวทิยาลัย ครบรอบ 32 ป ีโดยจัดกิจกรรมตํางๆ ทั้งสํวนกลางและสํวน
ภูมิภาค ระหวํางวันที่ 1 – 7 กันยายน 2553 
Check (C) : 

มหาวิทยาลยัได๎มีการแจกแบบสอบถามให๎แกํผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ประเมินผล    
การดําเนินการทุกกิจกรรม ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 
เทํากับ 4.17   
Action (A) : 

มหาวิทยาลยัไดน๎ําผลการประเมินและข๎อเสนอแนะไปใช๎ในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีตํอไป 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (5)  
รูปถํายการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มห า วิ ท ย า ลั ย  ค ร บ ร อบ  3 2  ปี 
ระหวํางวันที่ 1 – 7 กันยายน 2553 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (6)  
รายงานสรุปผลการดํ า เนิน งาน
กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 
32 ปี ภายใต๎หัวข๎อ “มสธ. กับวิกฤต
สังคม” 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-1 (7)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 
33 ปี  ครั้ งที่  1/2554 เมื่อวันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2554 

 

KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(5).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(6).pdf
KPI_5_2_3/5_2_3(2)/5_2_3(2)-1(7).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่ํากวํา             
ร๎อยละ 80 

มีการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี โดยบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 3,000 คน 9,092 คน 100 
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการ

วิ ช า ก า ร ที่ มี ตํ อ ภ า พ ร ว ม ข อ ง
โครงการที่เก่ียวข๎อง 

4.00
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

100 

3. จํานวนกิจกรรมการอภิปราย / 
สัมมนา / นิทรรศการทางวิชาการ 

25 
กิจกรรม 

32 
กิจกรรม 

100 
 

4. ระดับความรู๎ที่เพิ่มขึ้นและสามารถ
นําไปใช๎ประโยชน์ได๎ของผู๎เข๎ารับ
บริการวิชาการ 

ระดับด ี
(4.00 

คะแนน)  

ระดับด ี
(4.17 

คะแนน)  

100 

ค่าเฉลี่ยร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 100 
 
 
 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-2 (1)  
อ๎างถึง มสธ. 5.2.3(2)-1 (6) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มปีระโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักตํอ

ความสําคัญของการทําหน๎าที่ชี้นําหรือแก๎ไขปัญหาสังคมในด๎านตํางๆ จึงกําหนดให๎มี
กิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแกํสังคม ซึ่งเปิดกว๎างให๎กับ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสัปดาห์วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ตอบสนองความต๎องการของสังคมใน
ประเด็นตํางๆ ตามสถานการณ์บ๎านเมือง มหาวิทยาลัยเห็นวําเป็นหน๎าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต๎องรับผิดชอบตํอสังคม จึงได๎มีการดําเนินการเชํนนี้อยํางตํอเนื่อง
ตลอดมา 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-3 (1)  
อ๎างถึง มสธ. 5.2.3(2)-1 (6) 

 
 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎าง
คุณคําตํอชุมชนหรือสังคม 

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี 
ภายใต๎หัวข๎อ “มสธ. กับวิกฤตสังคม” สร๎างคุณคําตํอมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ได๎ทําหน๎าที่ถํายทอดความรู๎และตอบแทนสังคมผํานการให๎บริการวิชาการแกํชุมชน  
ซึ่งมีเปูาหมายครอบคลุมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ บัณฑิต นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป รวมถึงหนํวยงานภาคท๎องถิ่นในเขตพื้นที่ใกล๎เคียงศูนย์             
วิทยพัฒนา มสธ. 10 แหํง ได๎มาเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ 

ในภาพรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา มีกิจกรรมทั้งหมด 
30 กิจกรรม โดยจัดระหวํางวันที่ 1 – 7 กันยายน 2553 ทุกกิจกรรมมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวม ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใช๎
ประโยชน์ได๎ในระดับดี (ผลการประเมิน เทํากับ 4.17 คะแนน) 

มสธ. / สว. 5.2.3(2)-3 (1)  
อ๎างถึง มสธ. 5.2.3(2)-1 (6) 
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5. ได๎ รับการยกยํองระดับชาติ                 

หรือนานาชาติ 
- - 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 4 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ  
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
6.1.1 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม **  (สกอ. 6.1) 
 
** เป็นตัวบํงชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช๎ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

มีนโยบายและแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด๎านศิลปวัฒนธรรม และมีการถํายทอดลงสูํ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม/ 
โครงการและผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ อยํางเพียงพอ  
 
 

มสธ. / สศต. 6.1-1 (1)  
แผนแมํบทการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. 6.1-1 (2)  
ความเชื่อมโยงระหวํางแผนพฒันา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) สูํ
แผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจาํปี
ของ มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 

  
 

KPI_6_1/6_1-1(1).pdf
KPI_6_1/6_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยการสนับสนุนให๎มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข๎ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ จัดโดย
มหาวิทยาลัยและจัดโดยชมรมนักศึกษา เชํน 
1. ชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปที่กําหนดไว๎ในโครงการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎

นักศึกษาทุกคนมีความรู๎ มีทัศนะกว๎างขวางรอบตัวเกี่ยวกับสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม ได๎แก ํ

 -  รหัสชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา  
 -  รหัสชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการทํองเที่ยว 
 -  รหัสชุดวิชา 11112 วัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทย 
 -  รหัสชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
 -  รหัสชุดวิชา 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 -  รหัสชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
2.  จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติรํวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมด๎านการแสดงพ้ืนบ๎านของประเทศแถบ
ลุํมน้ําโขง” ระหวํางวันที่ 18–20 กุมภาพันธ์ 2554  ณ หอประชุมธํารง บัว
ศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือทํานุบํารุงรักษาและสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมของไทย เพ่ือเป็นการสร๎างเครือขํายและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม การแสดงพ้ืนบ๎าน  

มสธ. 6.1-2 (1)  
ตัวอยํางชุดวชิาด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มสธ. / สศต. 6.1-2 (2) 

เอกสารประกอบการนําเสนอ
ผลงานวิจัย เร่ือง ศิลปวฒันธรรม
พื้นบา๎นลุํมแมนํ้ําโขง 
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    (ต่อ) 

เพ่ือพัฒนาการศาสตร์ทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล ซึ่งทําให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ๎านอันลําคําสืบทอดสูํอนุชนรุํน
หลัง โดยการสัมมนาดังกลําวมีนักศึกษา มสธ. ในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทเข๎ารํวมกิจกรรม  โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ารํวมการสัมมนาตลอดทั้ง 
3 วัน และนักศึกษาปริญญาโทได๎นําเสนอการนําเสนอผลงานวิจัยดังนี้ 

2.1 พระบรรพต  คงศักดิ์  นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความเชื่อและอิทธิพลของ

วัตถุมงคล หลวงปูุชอบ ปทีโป (พงษไ์พบูลย์) วัดเขารังเสือ อําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี 

2.2 นางสาวพัชรินทร์  โยธาปาน นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทยคดี

ศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์มสธ.  นําเสนอผลานวิจัย เรื่อง ประเพณีลอย

เคราะห์ของชาวบ๎าน ตําบลแมํน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.3  นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตร นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาไทย

คดีศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มสธ. นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ ภูมิ

ปัญญาการทอผ๎าไหมสาเกต : กรณีศึกษากลุํมทอผ๎าไหม บ๎านหวายหลึม ตําบล

มะบ๎า อําเภอทุํงเขาหลวง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    (ต่อ) 

3. การจัดกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให๎คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข๎ามามีสํวนรํวมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ชาติ  เชํน  
3.1  โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย

กระทง ที่ มสธ.” ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระ
น้ําหน๎าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

       (ระดับความพึงพอใจ  4.02) 
3.2 โครงการอุทยานดนตรีสืบสานตํานานเพลงไทยลูกทุํง วันที่ 7 กันยายน 2553 

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
       (ระดับความพึงพอใจ 2.89) 
3.3 โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํถักทอสายใยด๎วยศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณอุทยานการศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชั้น 2 
อาคารตรีศร  มสธ. (ระดับความพึงพอใจ 4.42) 

3.4 กิจกรรมการแสดงพื้นบ๎านของประเทศแถบลุํมน้ําโขง ณ หอประชุมบัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 (จัดรํวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) (ระดับความพึงพอใจ3.50) 

3.5 โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขํายรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง ภาคใต๎ จํานวน 45 
รูป (2 ครั้ง) วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2554 (ระดับความพึงพอใจ 4.27) 

3.6 โครงการพิธีไหว๎ครูแพทย์แผนไทย มสธ. ประจําปี 2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ 
ห๎องประชุมใหญํ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. (ระดับความพึงพอใจ 4.42) 

โครงการ / สรุปผลการจัดกิจกรรม / 
ภาพกิจกรรม ดังนี้ 
มสธ. / สศต. 6.1- 2 (1) 

- สรุปผลการจัดงานลอยกระทง 
ประจําปี 2553 

- ภาพการจัดงานลอยกระทง 
ประจําปี 2553 

มสธ. / สศต. 6.1- 2 (2) 
- รายละเอียดโครงการ”อุทยาน

ดนตรีสืบสานตํานานเพลงไทย
ลูกทุํง” 

- ภาพการจัดงาน 
- ประเมินผลการจัดงาน 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (3) 
- รายละเอียดโครงการรับขวัญ

นักศึกษาใหมํถักทอสายใยด๎วย
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

- ภาพการจัดงาน 
- ประเมินผลการจัดงาน 

 

KPI_6_1/6_1-2(1)/สรุปผลงานลอยกระทง53.pdf
KPI_6_1/6_1-2(1)/สรุปผลงานลอยกระทง53.pdf
KPI_6_1/6_1-2(1)/กิจกรรมงานลอยกระทง.doc
KPI_6_1/6_1-2(1)/กิจกรรมงานลอยกระทง.doc
KPI_6_1/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
KPI_6_1/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
KPI_6_1/6_1-2(2)/บันทึกขออนุมัติและสูจิบัตร.pdf
KPI_6_1/6_1-2(2)/ภาพการจัดกิจกรรมโครงการอุทยานดนตรีสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง.doc
KPI_6_1/6_1-2(2)/ประเมินผลการจัดงาน.doc
KPI_6_1/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
KPI_6_1/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
KPI_6_1/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
KPI_6_1/6_1-2(3)/รายละเอียดโครงการรับขวัญนศใหม่.pdf
KPI_6_1/6_1-2(3)/ภาพโครงการรับขวัญ.doc
KPI_6_1/6_1-2(3)/สรปการประเมินรับขวัญนักศึกษา.pdf
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

     (ต่อ) 

 มสธ. / สศต. 6.1-2 (4) 
- รายละเอียดกิจกรรมการแสดง

พื้นบา๎นของประเทศแถบลุํมน้าํโขง 
- ภาพการจัดงาน 
- ผลประเมินโครงการ 
- หนังสือศิลปพืน้บา๎นลุํมน้าํโขง 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (5) 
โครงการสํงเสริมการสร๎างเครือขําย
รายการธรรมะทางวทิยุกระจายเสียง 
ภาคใต ๎

มสธ. / วส. 6.1-2 (6) 
    โครงการไหว๎ครูแพทย์แผนไทย 

 3.7 โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการโดยชมรมนักศึกษา
รํวมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เชํน 
1) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี

1.1 การถวายเทียนพรรษา 23 กรกฎาคม 2553 (ระดับความพึงพอใจ 
4.38) 

1.2 โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาชุมชน “ตาลโตนด” วันที่ 21 สงิหาคม 
2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.43) 

มสธ. / สศต. 6.1-2 (7) 
รายงานสรปุผลการจดักิจกรรมโดยชมรม
นักศึกษารํวมกบัศนูย์วทิยพฒันา มสธ.  

1. ศวน. เพชรบุรี 
- การถวายเทียนพรรษา  
- โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาชุมชน 

“ตาลโตนด” 
 

KPI_6_1/6_1-2(4)/รายละเอียดโครงการ.pdf
KPI_6_1/6_1-2(4)/รายละเอียดโครงการ.pdf
KPI_6_1/6_1-2(4)/ภาพการจัดงาน.docx
KPI_6_1/6_1-2(4)/ผลประเมินโครงการ.pdf
KPI_6_1/6_1-2(4)/หนังสือศิลปพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง.pdf
KPI_6_1/6_1-2(5).doc
KPI_6_1/6_1-2(6).pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/เพชรบุรี_เทียนพรรษา.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/เพชรบุรี_ตาลโตนด.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/เพชรบุรี_ตาลโตนด.pdf
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2.  มีการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
(ต่อ) 

           2)   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุร ี
2.1  โครงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่ 

5 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.46) 
           3)   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

3.1  ถวายเทียนและปัจจัยทําบญุวันเข๎าพรรษา/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ินการรํามโนราห์ วันที่ 22 และ 24 
กรกฎาคม 2553 (ระดับความพงึพอใจ 4.43) 

4) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ยะลา 
4.1  พิธีตักบาตรและถวายเทียนพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2553        
       (ระดับความพึงพอใจ 4.72) 
4.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวฒันธรรมจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการ

ทําบุญถวายวัด วนัที่ 8 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 
4.7) 

5) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุดรธาน ี
5.1 การประกวดเลํานิทานพื้นบ๎านภาคอีสานประกอบลลีา วนัที่ 3 

กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 4.09) 
5.2 โครงการสืบสานมรดกภูมิปญัญาท๎องถิ่นเมืองอุดร (การเขียนลาย

หม๎อบ๎านเชียง)  วันที่ 5 กันยายน 2553 (ระดับความพึงพอใจ 
4.23) 

6) ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุบลราชธาน ี
7.1 ถวายเทียนพรรษา วนัที่ 20 กรกฎาคม 2553 

2. ศวน. จันทบุรี 
- โครงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. ศวน. นครศรีธรรมราช 
- ถวายเทียนและปัจจัยทําบุญวัน

เข๎าพรรษา/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท๎องถ่ิน
การรํามโนราห ์

4. ศวน. ยะลา 
- พิธีตักบาตรและถวายเทยีนพรรษา 
- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ประกอบการทําบุญถวายวดั 

5.  ศวน. อุดรธาน ี
- การประกวดเลํานิทานพื้นบ๎าน

ภาคอีสานประกอบลีลา 
-  โครงการสืบสานมรดกภูมิปญัญา

ท๎องถิ่นเมืองอุดร (การเขียนลาย
หม๎อบ๎านเชียง) 

6.  ศวน. อุบลราชธาน ี
- ถวายเทียนพรรษา วนัที่ 20 

กรกฎาคม 2553   

KPI_6_1/6_1-2(7)/จันทบุรี.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/จันทบุรี.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/นครศรี1.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/ยะลา/ส่งเสริมศิลปะ/ถวายเทียน.doc
KPI_6_1/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
KPI_6_1/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
KPI_6_1/6_1-2(7)/ยะลา/ตักบาตรและถวายสังฆทาน/ตักบาตรและถวายสังฆทาน.doc
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุดรธานี/เล่านิทานพื้นบ้าน.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุดรธานี/เล่านิทานพื้นบ้าน.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุดรธานี/เขียนลายหม้อบ้านเชียง.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุบล1.pdf
KPI_6_1/6_1-2(7)/อุบล1.pdf


 
 

228 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการ
ด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตํอสาธารณชน  

มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน ดังนี้ 
1. การจัดทําเว็บไซต์ แหลํงการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อเผยแพรํผลงาน

การจัดโครงการด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บทความด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ขําวประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม 

2. การผลิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จัดรายการ Webcasting STOU 

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
- วันที่ 26 สิงหาคม 2553 
- วันที่ 30 กันยายน 2553 

3. การเผยแพรํทางสื่อสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วาไรตี้สุดสัปดาห์ ขําว มสธ. 
4. การเผยแพรํทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 www.youtube.com 
5. การเผยแพรํทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ชํองทรู วิชั่น ชํองวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

DLTV 8 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (1)  
Website แหลํงเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน ์

มสธ. / สศต. 6.1-3 (2) 
- ตารางการออกอากาศ 
- รายการสารพนัยามบําย 

มสธ. / สศต. 6.1-3 (3)  

- วาไรตี้สุดสัปดาห์ ฉบบัที่ 91 วนั
พธุที่ 23 ก.พ. 2554 

- ขําว มสธ. 
มสธ. / สศต. 6.1-3 (4)  

http://www.youtube.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
KPI_6_1/6_1-3(2).pdf
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_worldknowledge.htm
KPI_6_1/6_1-3(3).pdf
KPI_6_1/6_1-3(3).pdf
KPI_6_1/6_1-3(3-1).pdf
KPI_6_1/6_1-3(4).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยได๎รับความพึงพอใจในภาพรวมใน
ระดับมาก (ระดับ 3.92) 
 

มสธ. / สศต. 6.1-4 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1- 2  

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในโครงการและกิจกรรม
ด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง โดยนําผลการประเมินและ
ข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากการจัดโครงการและกิจกรรมมาวางแผนการดําเนินงานในการ
จัดครั้งตํอไป เชํน 

1.1 โครงการเทศกาลวันลอยกระทง มีการนําข๎อเสนอแนะจากการจัดงานปี 2552 
มาปรับปรุงการจัดงานปี 2553 ดังนี้ 
-  จัดที่นั่งเพิ่มเป็น 400 ที่นั่ง 
-  เปิดโอกาสให๎ นศ. มสธ. มีสํวนรํวมในกิจกรรมการประกวด 
-  จัดจ๎างเอกชนในการจัดเชําเวทีพร๎อมอุปกรณ์ตํางๆ และเพิ่มเติมการ

ประดับตกแตํงไฟ ซึ่งทําให๎พื้นที่มีแสงไฟฟูาสวํางมากข้ึน 
1.2 โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํ มีการนําข๎อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม วันที่ 

26 กรกฎาคม 2552 มาปรับปรุงการจัดงานวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ดังนี้ 
- มีการประชุมและกําหนดเวลาแตํละฐานให๎เหมาะสม รวมทั้งการนําวิทยุ

สื่อสารมาใช๎ เพื่อการบริหารจัดการเวลา 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (1)  
- รายละเอียดการนาํผลประเมินไป

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KPI_6_1/6_1-5(1)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 2. สํานักการศึกษาตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรธิราช ได๎จัดสัมมนาแผน

แมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้นระหวํางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2554   ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชิญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ๎าน)  มอบนโยบายด๎านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นในระบบการศึกษาทางไกล รองอธิการบดีฝุายกิจกรรม
พิเศษ (รศ.สราวุธ   สุธรรมาสา )  มอบแนวทางในการดําเนินงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ผศ .ดร.ทรงคุณ  จันทจร  (ผู๎ อํานวยการ
สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) วิพากษ์แผน
แมํบทฯ  และมีการดูงานการบริหารจัดการด๎านศิลปวัฒนธรรม  และเชิญ
ผู๎รับผิดชอบด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกหนํวยงาน ทั้งด๎านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแกํสังคม  และชมรมนักศึกษา มสธ . เข๎ารํวม
การการสัมมนา จํานวน 60 คน การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
แผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปทิศทางที่
ถูกต๎อง สอดคล๎องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 -2558)  
และค๎นหาจุดเดํน จุดด๎อย ของแผนการดําเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมตามแผน
แมํบทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหนํวยงานที่มีชื่อเสียงด๎านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําผลที่ได๎รับมาปรับปรุงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทุกหนํวยงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสืบไป 

มสธ. / สศต. 6.1-5 (2)  
- สําเนาคาํสั่งมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1771/2554 
เร่ือง ให๎บุคคลากรเข๎ารํวมสัมมนา 

- กําหนดการสัมมนาแผนแมํบทการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2554 ณ 
ห๎องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 
และจังหวัดสมุทรสงคราม 

KPI_6_1/6_1-5(2)/คำสั่ง.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/คำสั่ง.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/คำสั่ง.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
KPI_6_1/6_1-5(2)/กำหนดการ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีการกําหนดหรือสร๎างมาตรฐาน

คุณภาพด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ  

- - 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. 10) ** 
 
** เป็นตัวบํงชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช๎ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  
มีนโยบายและแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 

2552 – 2556) ที่ครอบคลุมพันธกิจด๎านศิลปวัฒนธรรม และมีการถํายทอดลงสูํ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรม/ 
โครงการและผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ อยํางเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อดําเนินการตามกิจกรรม/ โครงการตําง ๆ เรียบร๎อย
แล๎ว จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในรอบปีถัดไป
ให๎ดีขึ้น 

 
 

มสธ. / สศต. 6.1.1-1 (1)  
แผนแมํบทการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2552-2556) 

มสธ. 6.1.1-1 (2)  
ความเชื่อมโยงระหวํางแผนพฒันา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) สูํ
แผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจาํปี 
ของ มสธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 

 
  

KPI_6_1_1/6_1_1-1(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่าํกวํา

ร๎อยละ 80  
จากแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(พ.ศ.2552-2556) ได๎ถูกถํายทอดมาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 จํานวน 24 โครงการ สามารถดําเนินการได๎แล๎วเสร็จ จํานวน 20 โครงการ  
คิดเป็นร๎อยละ 83 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1. โครงการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  / 
2. โครงการจัดทําสวนบัว  / 
3. โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า นิ ท ร ร ศ ก า ร

การศึกษาทางไกลและหอประวัติ
มหาวิทยาลัย  

 / 

4. โครงการอุทยานดนตรี /  
5. โ ค ร ง ก า ร ถ ว า ย ผ๎ า พ ร ะ ก ฐิ น

พระราชทาน 
/  

6. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง /  
7. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ /  
8. โครงการทอดผ๎าปุา /   

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (1) 

โครงการอุทยานดนตร ีอ๎างถึงเอกสาร
มสธ. / สศต. 6.1- 2 (2) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (2) 
โครงการถวายผา๎พระกฐิน
พระราชทาน 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (3) 

โครงการเทศกาลวันลอยกระทง อ๎าง
ถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1-2 (1) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (4) 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (5) 
โครงการทอดผ๎าปุาการศึกษา 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (6) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (2)  

 
 
 

KPI_6_1_1/6_1_1-2(2)
KPI_6_1_1/6_1_1-2(4).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-2(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่าํกวํา

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
9. โครงการทําบุญตักบาตร ฟังธรรม 

ในวันสําคัญทางศาสนา 
/  

10. โ ค ร ง ก า ร สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม นักศึกษา บุคลากร 

/  

11. โครงการสร๎างคํานิยมหลัก มสธ.  / 
12. โครงการสัมมนาด๎านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
/  

13. โ ค ร ง ก า ร ส ร๎ า ง เ ค รื อ ขํ า ย
ศิลปวัฒนธรรม 

/  

14. โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม /  
15. โครงการปราชญ์ชาวบ๎าน พบนักศึกษา 

มสธ. (ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น) 
/  

16. การผลิตปรับปรุงชุดวิชาที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

/  

17. การจัดทําเว็บไซต์การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

/  

 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (7) 
โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษา บุคลากร 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (8) 
โครงการสัมมนาด๎านการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (9) 
โครงการสร๎างเครือขําย
ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (10) 
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (11) 
โครงการปราชญ์ชาวบา๎นพบนักศึกษา 
มสธ. (ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิน่) 

 

 

KPI_6_1_1/6_1_1-2(7)
KPI_6_1_1/6_1_1-2(8)
KPI_6_1_1/6_1_1-2(9)
KPI_6_1_1/6_1_1-2(10)
KPI_6_1_1/6_1_1-2(11).doc


235 

 

 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่าํกวํา

ร๎อยละ 80 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
18. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

และโทรทัศน์ด๎านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

/  

19. โครงการนาฏศิลป์ศู นย์ เ รี ยนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

/  

20. โครงการถวายความรู๎แดํพระสงฆ์ /  
21. โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย /  
22. โครงการด๎านนนทบุรีศึกษา /  
23. โครงการสุโขทัยศึกษา /  
24. โครงการจัดทําแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์

ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
/  

 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (12) 
สรุปผลประชุมสภาวชิาการ มสธ. 
คร้ังที่ 5/2554 วันพฤหัสบดีที่ 10 
มีนาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 5.7 
เร่ืองขออนุมัติแตํงตั้งคณะกรรมการ
กลุํมปรับปรุงชุดวชิา 12409 
ประสบการณ์ไทยคดี ศึกษา  
หน๎า 16 – 17 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (13) 
โครงการจัดทําเว็บไซต์การทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (14) 
การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ด๎านการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (15) 
โครงการนาฏศิลป์ศูนย์เรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

 

KPI_6_1_1/6_1_1-2(12).pdf
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
http://ctestream02.stou.ac.th/audio_e_training.html
KPI_6_1_1/6_1_1-2(15).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไมํต่าํกวํา
ร๎อยละ 80 (ต่อ) 

 

 มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (16) 
โครงการถวายความรู๎แดํพระสงฆ์ 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (17) 
โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (18) 
- โครงการด๎านนนทบุรีศึกษา 
- เว็บไซด์เผยแพรํ นนทบุรีศึกษา

(http://library.stou.ac.th/non
thaburi-studies) 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (19) 
โครงการสุโขทัยศึกษา 

มสธ. / สศต. 6.1.1-2 (20) 
โครงการจัดทําแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์
ด๎านการทาํนบุํารุงศลิปวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 

KPI_6_1_1/6_1_1-2(16).doc
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_54/health.asp#thai
KPI_6_1_1/6_1_1-2(18).docx
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://library.stou.ac.th/nonthaburi-studies
http://www.stou.ac.th/Schools/sla/SUKHOTHAI/SUKHOTHAI.HTM
http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/index.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการดํา เนินงานสม่ํ า เสมออยํา ง

ตํอเนื่อง 
1)  ดําเนินการตามแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถํายทอดสูํแผนปฏิบัติ

การประจําปี โดยมีกลุํมเปูาหมายทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางสม่ําเสมอ 

2)  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได๎ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
อยํางตํอเนื่อง 

มสธ. / สศต. 6.1.1-3 (1)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สศต. 6.1.1-2  

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎าง
คุณคําตํอสังคม 

    มหาวิทยาลัยดําเนินงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
สํงเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ กํอให๎เกิด
จิตสํานึก ความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอยํางมีความสุขและมีคุณคําทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชนและสังคม  
 
 

มสธ. / สศต. 6.1.1-4 (1)  
รายงานสรปุประโยชน์และคุณคาํตํอสังคม
ของโครงการ/ กิจกรรม ดา๎นการทาํนบุํารงุ
ศิลปและวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช ประจําปี 2553  

มสธ. 6.1.1-4  ( 2 )  
สัมภาษณค์ณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา  

5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและหรือ
นานาชาติ 

 

สํานักการศึกษาตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได๎รับการยกยํองวําเป็น
หนํวยงานที่ทาํคุณประโยชน์ด๎านศิลปวฒันธรรมประจําปี  2553  จากสถาบนัวิจัย
วัฒนธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลัยบูรพา  สํานักได๎เข๎ารํวมพิธปีระกาศเกียรติคุณและ
รับโลํเกียรติยศ “ทับทิมสยาม” ในวันพุธที่ 13  กรกฎาคม  2554  ณ ห๎องเทา-ทอง 1 
โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนหาดบางแสน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มสธ. / สศต. 6.1.1-5 (1)   
- หนังสือที่ ศธ 6629/057 ลว.28 

มิ.ย.2554 เร่ือง ขอเชิญเข๎า
รํวมงานประกาศเกียรติคุณผู๎ทํา
คุณประโยชน์ดา๎นศิลปวฒันธรรม 
ประจําปี 2553 และรับมอบโลํ
รางวัลเกียรติยศ “ทับทิมสยาม” 

- วาไรตี้สุดสัปดาห์ ฉบับที่  112 
วันพุธที่ 20 ก.ค. 2554 

KPI_6_1_1/6_1_1-4(1).doc
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(1).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(2).pdf
KPI_6_1_1/6_1_1-5(2).pdf
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข๎อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. 11) ** 
** เป็นตัวบํงชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช๎ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบัน
ที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรโดยคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมไทย ในการดําเนินการ
ในรอบปีที่ผํานมา มหาวิทยาลัยได๎สร๎างการมีสํวนรํวมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่
กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี ดังนี้      

1. เปิดโอกาสให๎บุคคลากรของหนํวยงานตําง ๆ ในมหาวิทยาลัยได๎มีสํวนรํวมในการ
กําหนดทิศทางของแผนแมํบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2552-2556) ซึ่งเป็นแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับพันธ
กิจหลักด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

2. เปิดโอกาสให๎คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ 

มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (1)  
โครงการสัมมนาแผนแมบํทการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ. 2552 - 2556) ที่จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา เม่ือวันที่ 29 
มีนาคม 2553  

มสธ. / สศต. 6.1.2-1 (2)  
ตัวอยํางโครงการ/ กิจกรรมทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให๎
บุคลากรในสถาบนัมีสํวนรํวม    
- กิจกรรมโครงการ “ทําบุญ ตัก

บาตร ฟังธรรม: วันมาฆบชูา” 
- กิจกรรมโครงการ “ทําบุญ ตัก

บาตร ฟังธรรม: วันวิสาขบชูา” 
- กิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติ

ธรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร 

 

KPI_6_1_2/6_1_2-1(1).pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/มาฆบูชา.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/มาฆบูชา.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/วิสาขบูชา.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/วิสาขบูชา.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/ปฏิบัติธรรม54.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/ปฏิบัติธรรม54.pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-1(2)/ปฏิบัติธรรม54.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และตกแตํงอยํางมีความสุนทรีย์ 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการดูแลอาคารสถานที่ให๎
สะอาด อีกทั้งสร๎างคุณคําความงดงามของวัฒนธรรม กํอให๎เกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา ไมํวําจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม อาทิ  
1. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นแหลํงการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานที่

พักผํอนหยํอนใจของประชาชน สร๎างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2530 มีคณะกรรมการ
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นผู๎กํากับนโยบาย โดยศาสตราจารย์ ดร . 
วิจิตร ศรีสอ๎าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

2. อาคารศาลาพุํมข๎าวบิณฑ์  มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์จาก
สถาปัตยกรรมสุโขทัย มียอดเป็นพุํมบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย ตั้งอยูํ
กลางสระน้ํา (ตระพังเขียว-ทอง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี 
ศิลปินแหํงชาติ เป็นผู๎ออกแบบ ภายในอาคารมีพื้นที่ใช๎สอย จํานวน 3 ชั้นสําหรับ
ใช๎เป็นหอประวัติ มีห๎องรับรองและบริเวณประดิษฐานรูปปั้นและสิ่งสําคัญของ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการนําอักษรสมัยสุโขทัย มีข๎อความวํา “สุโขทัยธรรมาธิราช” มาประดับไว๎บน
ผนังอาคารด๎านบน อาคารบริการ 1 ซึ่งอยูํบริ เวณสํวนหน๎ามหาวิทยาลัย 
ประชาชนโดยทั่วไป ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได๎งําย ทําให๎สํงเสริมอัตลักษณ์
และสุนทรียภาพที่ไมํเหมือนอาคารของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้แล๎วยัง
ทําให๎ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาสนใจและได๎รับความรู๎เพิ่มเติม 

มสธ. / สศต. 6.1.2-2 (1) 
ภาพอุทยานการศึกษารัชมังคลา 
ภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.1.2-2 (2) 
ภาพอักษรสมัยสุโขทัยบนผนังอาคาร
บริการ 1 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม
สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให๎งานอาคารสถานที่ดูแลปรับแตํงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ให๎สวยงาม รํมรื่น เน๎นความสอดคล๎อง กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม    
ตามนโยบายคณะกรรมการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.1.2-3 (1) 
      คําสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการ 
      ดําเนินการโครงการอุทยาน 
      การศึกษารัชมังคลาภิเษก 
มสธ. / สศต. 6.1.2-3 (2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก 
- คร้ังที่ 1/2553 วันที่ 9 ธ.ค. 2553  
- คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 29 ธ.ค. 2553 

4. มีพื้ นที่ ท า ง วัฒนธรรมที่ เ อื้ อ และ
สํงเสริมตํอการจัดกิจกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมอยํางสม่ําเสมอ  

มหาวิทยาลัยได๎จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลายแหํง และมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ อาทิ หอพระพุทธ
มิ่งมงคลธรรมสถาน ลานปาริชาติ นิทรรศการถาวรศาลาพุํมข๎าวบิณฑ์  นิทรรศการ
ถาวรในอาคารตรีศรโดยมีการจัดกิจกรรมอยํางสม่ําเสมอ อาทิ 

1. มีการจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ําหน๎าอาคารวิทยทัศน์เป็นประจําทุก
ปี โดยปี2553 มีหนํวยงานเครือขํายภายนอกรํวมเป็นเจ๎าภาพจัดงานจํานวน10 
หนํวยงาน 

2. มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ณ หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรม
สถาน อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

มสธ. / สศต. 6.1.2-4 (1) 
ภาพสถานที่และภาพกิจกรรมด๎าน 
การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

KPI_6_1_2/6_1_2-3(1).pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-3(2)
KPI_6_1_2/6_1_2-4(1)
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรและ
นักศึกษาไมํต่าํกวาํ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มีการประเมินระดับความพึงพอใจตํอกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยมี
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไป เข๎ามามีสํวนรํวม เชํน  
1. โครงการเทศกาลวันลอยกระทง “ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทง ที่ 

มสธ.” ครั้งที่ 7 วันที่  21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสระน้ําหน๎าอาคาร 
วิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระดับความพึงพอใจ  4.02) 

2. เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ลานปาริชาต มสธ. (ระดับความพึง
พอใจ 4.00  ) 

3.   โครงการรับขวัญนั กศึกษาใหมํ ถักทอสายใยด๎ วยศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันที่  1 สิงหาคม 2553 ณ บริ เวณอุทยานการศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชั้น 2 
อาคารตรีศร  มสธ.  (ระดับความพึงพอใจ 4.42) 

มสธ. / สศต. 6.1.2- 5 (1) 
โครงการเทศกาลวันลอยกระทง 
“ชุมชนรํวมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
ลอยกระทง ที่ มสธ.” 

มสธ. / สศต. 6.1.2-5 (2) 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

มสธ. / สศต. 6.1.2-5 (3) 
โครงการรับขวัญนักศึกษาใหมํถักทอ
สายใยด๎วยศิลปวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
2 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
3 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
4 ข๎อ 

มีการปฏิบัติ  
5 ข๎อ 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ  

*การบรรลุเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย     X= ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_6_1_2/6_1_2-5(1).pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-5(2).pdf
KPI_6_1_2/6_1_2-5(3).doc


 
 

 
 

 
 
 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2) 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3, ก.พ.ร. 14.1 และ ก.พ.ร. 14.2)  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)  
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. 12) 
7.4.2 การปฏิติตามบทบาทหนา๎ที่ของผู๎บริหารสถาบัน (สมศ. 13) 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งทบทวน
กรอบทิศทางการดําเนนิงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหน๎าที่และบทบาทของสภา
สถาบนัอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม
อยํางสม่ําเสมอ เดือนละ 1 คร้ัง ทุกเดือน และกําหนดให๎มีการนําวาระเชิงนโยบาย
เข๎าพิจารณาเพื่อการกํากับดูแล สํงเสริมและพฒันามหาวิทยาลัย และในการ
ประชุมทุกคร้ังยังได๎กําหนดให๎มวีาระการประชุมเร่ืองสืบเนื่องเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 
  



245 

 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 

    (ต่อ) 

     นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปการประชุมและการดําเนินงานสภา
มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง  มีนโยบายการบริหารงานจากสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ มี
การอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556) มีการอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ และอนุมัติงบประมาณรายจํายเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร๎อมทั้งให๎ข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะตํางๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา แตํงตั้งคณะทํางานประจําของสภามหาวิทยาลัย และอนุมัติแผนการ
สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนพัฒนา
วิชาการสูํสากล มสธ. ประจําปี พ.ศ. 2554 เป็นต๎น 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (1) 
- ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2553 
- ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2554 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (2) 

หนังสือเชิญประชุม 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (3) 

ระเบียบวาระการประชุม 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (4) 

รายงานการประชุมรํวมประจาํปี พ.ศ
2553 ของสภามหาวิทยาลัย  3 
สถาบนั (เอกสารเป็นเลํม) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (5) 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ 

มสธ. / กผ. 7.1-1 (6) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2552 – 2556) 

 
 
 

KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(1.1).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(1.1).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(1.2).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(1.2).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(2).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(3).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(5).pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/Plan%205%20Years/แผน%205%20ปี%2052-56.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 
(ต่อ) 

 มสธ. / สภม. 7.1-1 (7) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7 /2553 (วาระที่ 3.1) อนุมัติ
แผนปฏบิัติราชการประจาํปีและ
งบประมาณรายจาํยเงินรายได๎ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (8) 
คําสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการประจําที่
แตํงตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั 

มสธ. 7.1-1 (9) 
แผนการสร๎างการมีสํวนรํวมของ 
ภาคประชาชน 

มสธ. / สว. 7.1-1 (10) 
แผนพัฒนาวชิาการสูํสากล มสธ. 
ประจําปี พ.ศ. 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 
(ต่อ) 

2.  มีการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือ
หลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให๎เห็นวําสภาสถาบันได๎
กําหนดให๎มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให๎เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดย 
2.1  มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละครั้งและให๎มีวาระการประชุม

สืบเนื่องเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
2.2 สภามหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน ทําหน๎าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี และของ
มหาวิทยาลัย และเสนอรายงานผลการประเมินตํอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (11) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2553 – 2/2554 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (12) 
คําสั่ง มสธ. ที่  917/2552  
ลว. 27 มีนาคม  2552  เร่ืองแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (13) 
คูํมือการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน สืบค๎นได๎จาก 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
pr/ucad/home/ 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (14) 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน  สืบคน๎ได๎จาก 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
pr/ucad/home/ 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/University/mixuni.htm
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-1(12).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 
(ต่อ) 

3.  มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ อาทิ ด๎านนโยบายและแผน ด๎านการ
บริหารงานบุคคล ด๎านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน โดย 
3.1   มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยตํอเนื่องทุกเดือน และได๎พิจารณาวาระ

นโยบายอาทิ แผนด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการเงินและงบประมาณ 
รวมถึงบรรจุวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3.2 มีการตรวจสอบด๎านการเงินจากการควบคุมภายในการตรวจสอบบัญชีโดย
ผู๎สอบบัญชีภายนอก และการปิดบัญชีประจําปี พ.ศ. 2553 เพื่อสํงสํานักงาน
ตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) 

 
 
 
มสธ. / สภม. 7.1-1 (15) 

อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-1 
(1.2-1) 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (16) 
สําเนาหนังสือจากมหาวทิยาลัยเพื่อ
นําสงํงบการเงินไปยัง สตง. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 
(ต่อ) 

4. สภาสถาบันมีนโยบายที่กําหนดให๎มีระบบการประเมินตนเองของสภาสถาบัน และ
มีการดําเนินงานตามระบบนั้น  โดยมีการกําหนดกรอบการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย และมีการประกาศจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้ง ซึ่งมีระบบการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย 2 แบบ คือ การประเมินตนเอง และมีการประเมินจากองค์กร
ภายนอก เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย และมีข๎อมูลที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน   

มสธ. / สภม. 7.1-1 (17) 
กรอบและวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลยั 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (18) 
ประกาศจรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้ง 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (19) 
รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยั 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (20) 
รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลยัจาก
องค์กรภายนอก 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ๎วน และ (ข) มี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดลํวงหน๎า โดยการปฏิบัติหน๎าที่
ที่ ค รบถ๎ วน  ( ก )  ต๎ อ งครอบคลุ ม
ประเด็นดังตํอไปนี้ (สมศ. 12) 
(ต่อ) 

5. มีการเผยแพรํรายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยเผยแพรํผํานทาง
ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (21) 
http://www.stou.ac.th/ucadoffice 

6. มีรายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการมอบหมายให๎คณะกรรมการ 
ติดตามฯ ดําเนินการติดตามมติและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในรอบ 6 และ 
12 เดือน เพื่อประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้ง คณะกรรมการ
ติดตามฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบ
ให๎นําเอาเร่ืองที่เป็นวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตลอดทั้งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มาทําการประเมินอีกครั้งหนึ่ง และนํามารายงานในรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใช๎วิธีการวิจัยสถาบันเพื่อให๎ได๎สารสนเทศมาขับเคลื่อน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตํอไป ดังนี้ 
6.1  เพื่อศึกษากระบวนการที่มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการตามวาระเชิงนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย 
6.2 เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการดําเนินการตามวาระเชิงนโยบาย 
6.3 เพื่อศึกษาผลผลิต หรือความสําเร็จของการดําเนินงาน 
6.4 เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง แก๎ไข 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (22) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินมหาวิทยาลัย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
http://www.stou.ac.th/Office/O
pr/ucad/follow/ 

มสธ. / สภม. 7.1-1 (23) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

 

 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/ucadoffice
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ผู๎ บ ริหารมี วิ สั ยทั ศน์  กํ าหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถํายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการนําข๎อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

สภามหาวิทยาลัยและผู๎บริหารมีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบาย จัดทําวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําไปสูํการปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัว
บํงชี้และคําเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี และถํายทอดตัวบํงชี้ตํางๆ ลงสูํ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งปรากฏอยูํในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวํางผู๎บริหาร
มหาวิทยาลัยกับผู๎บริหารในระดับหนํวยงาน ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมีการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และจัดทํา Strategy Map ของระดับมหาวิทยาลัย และกําหนดให๎ทุก
หนํวยงานจัดทําคํารับรองฯ โดยมีการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน แล๎วจัดทํา Strategy Map ของแตํละหนํวยงาน โดย
กําหนดเปูาประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์หนํวยงานให๎เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
     ระดับหน่วยงาน :   สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หนํวย  มีการ
ทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน แล๎วจัดทํา Strategy 
Map ของแตํละหนํวยงาน โดยกําหนดเปูาประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หนํวยงานที่เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต๎
การมีสํวนรํวมของบุคลากรในหนํวยงาน เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจและผลักดันให๎
การปฏิบัติงานของหนํวยงานบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎   
     นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได๎พัฒนาระบบ e-Performance  เพื่อใช๎ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบํงชี้ตํางๆ ของทุกหนํวยงาน  เพื่อให๎ทราบความก๎าวหน๎าของการ
ดําเนินงานของหนํวยงานตํางๆ  และนําข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ได๎
อยํางทันการณ์ 

มสธ. / กผ. 7.1-2 (1)   
แผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

มสธ. / ศปศ. 7.1-2 (2)   
ตัวอยํางแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ของศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มสธ. / กผ. 7.1-2 (3)   
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) / ว4 ลว.
10 ม.ค.2554 ขอความอนุเคราะห ์
จัดสํงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2553 – 
2557) ของหนํวยงานฉบับปรับปรุง 
ระดับสาขาวิชา สาํนัก / สถาบนั / 
กองและหนํวยงานเทียบเทาํขึ้นไป 

มสธ. / กผ.7.1-2 (4)  
ระบบ e-Performance 

 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/P03.htm
http://qmis.stou.ac.th/qa/startegy.asp
KPI_7_1/7_1-2(3).pdf
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ผู๎บริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดํ า เนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  

ผู๎บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ 
โดยมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน และกําหนดให๎ผู๎บริหาร
หนํวยงานตํางๆ ต๎องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ผํานระบบ  
e-Performance  และนําเสนอรายงานผลด๎วยวาจาตํออธิการบดีและรองอธิการบดีที่
กํากับดูแล ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน   

นอกจากนี้  เพื่อให๎การประเมินผลการดําเนินงานของหนํวยงานตํางๆ เป็นไปอยําง
เป็นธรรมและโปรํงใส มหาวิทยาลัยจึงได๎ตั้งคณะทํางานประเมินคะแนนคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนํวยงาน  พร๎อมทั้งแจ๎งผลการประเมินและให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อให๎หนํวยงานได๎นําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตํอไป   
 

มสธ./ กผ. 7.1-3 (1)  
ระบบ e-Performance 

มสธ. / กผ.7.1-3 (2)  
บันทึกเวียนแจง๎เชิญประชุมรับฟังผล
การประเมินการปฏบิัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ระดับหนํวยงาน (ศธ 0522.01(03) / 
ว 91 ลว. 11 ต.ค.2553) 

มสธ./ กผ. 7.1-3 (3)  
กําหนดการการประเมินผลคํารบัรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 (ระดับ
หนํวยงาน) ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรใน
สถาบันมีสํ วนรํ วมในการบริหาร
จัดการ ให๎อํานาจในการตัดสินใจแกํ
บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรในสถาบันมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ ให๎อํานาจใน
การตัดสินใจแกํบุคลากรตามความเหมาะสม เชํน 
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเรื่องแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. 2553  
 

มสธ. / กผ.7.1-4 (1)  
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏบิัติราชการ  
งบประมาณรายจาํย และการตดิตาม
ผลประจาํปงีบประมาณ  พ.ศ.  2554  

 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
KPI_7_1/7_1-3(2).pdf
KPI_7_1/7_1-3(3).pdf
KPI_7_1/7_1-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรใน

สถาบันมีสํ วนรํ วมในการบริหาร
จัดการ ให๎อํานาจในการตัดสินใจแกํ
บุคลากรตามความเหมาะสม (ต่อ) 

2. เปิดโอกาสให๎บุคลากรแตํละหนํวยงานมีสํวนรํวมในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปี  จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

 
 
3. มีการเปิดเผยข๎อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนํวยงาน ให๎ได๎

รับทราบโดยปิดประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน และเปิดให๎มีการทักท๎วงและสามารถ
อุทธรณ์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมรับฟังและเสนอความเห็นในการปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
5.  เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมรับฟังและเสนอความเห็นนโยบายและแนว

ทางการประเมินผลความดีความชอบ 

มสธ. / ศปศ.7.1-4 (2)  
หนังสือที่ ศธ 0522.13 / ว 109 ลว.16 
ธ.ค.2553 เรื่อง การจดัสรรเงนิรางวัล
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2552  

มสธ. / กจ.7.1-4 (3)  
หนังสือที่ ศธ0522.01(05) /ว812 
ลว.26 ต.ค.2553 เร่ือง เชิญรับฟังการ
บรรยายเรื่องการปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลข๎าราชการพลเรือน
ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี 

มสธ. / กจ.7.1-4 (4)  
หนังสือที่ ศธ0522.01(05) /ว908 
ลว.30 พ.ย.2553 เร่ือง ขอเชิญรํวม
รับฟังนโยบายและแนวทางการ
ประเมินผลความดีความชอบ 

  

KPI_7_1/7_1-4(2).pdf
KPI_7_1/7_1-4(3).pdf
KPI_7_1/7_1-4(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริม

พัฒนาผู๎ รํ วมงาน เพื่อให๎สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ  

ผู๎บริหารมีการถํายทอดความรู๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน โดยเน๎นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให๎
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ โดย   
1. เชิญผู๎บริหารระดับรองอธิการบดี ผู๎ชํวยอธิการบดี ประธานกรรมการประจํา

สาขาวิชา และผู๎อํานวยการสํานัก/สถาบันเข๎ารํวมประชุมเพื่อรับทราบทิศทางและ
นโยบายการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูํการถํายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 

2. มีการจัดบรรยายเสริมสร๎างให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการ
ประกันคุณภาพ หรือเรื่องสําคัญอื่นๆ อาทิ  
2.1 เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่อง “การพัฒนาครูประจําการกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทย” แกํกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 

2.2 เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
ระดับอุดมศึกษา แกํกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู๎บริหารมหาวิทยาลัย   

3. สํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการสร๎างเครือขํายชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และถํายทอดประสบการณ์
รํวมกันระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน อาทิ ชุมชนนักปฏิบัติ IT ของสํานักทะเบียนและวัดผล 

มสธ. / สภม. 7.1-5 (1) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2553  

มสธ. / สภม. 7.1-5 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่  2/2554  

มสธ. / สทว. 7.1-5 (3) 
http://eservice.stou.ac.th/edocu
ment/ore/km/cop.asp 

 

 
 
  

KPI_7_1/7_1-5(1).pdf
KPI_7_1/7_1-5(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore/km/cop.asp
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore/km/cop.asp
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore/km/cop.asp
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย  

ผู๎บริหารดําเนินการบริหารด๎วยหลักธรรมาภิบาลและใช๎ศักยภาพภาวะผู๎นําที่มีอยูํ 
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกระดับ ดังนี้ 
1.  หลักประสิทธิผล 

สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ โดยมีนโยบายหลัก 5 ประการ มอบให๎มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ได๎แก ํ

1.1 การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให๎มีความก๎าวหน๎าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
การทํางานมากยิ่งขึ้น 

1.2 การสํงเสริมสนับสนุนการสําเร็จการศึกษาอยํางมีคุณภาพของนักศึกษา 
1.3 การนําเทคโนโลยีมาใช๎ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล 
1.4 การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุํงเน๎นกลุํมเปูาหมายเฉพาะ  
1.5 การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
โดยสภามหาวิทยาลัยได๎ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พบวํา มหาวิทยาลัยได๎
ดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ประการ เป็นสํวนใหญํ 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (1) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ  

มสธ. / สภม. 7.1-6 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สืบค๎นจาก 
http://www.stou.ac.th/ucadoffice 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (3) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-1(19) 

 

 
  

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/IT_UCAD/Document-internet/Audit/Document/Auditreport1253.pdf
http://www.stou.ac.th/ucadoffice
http://www.stou.ac.th/ucadoffice
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

2. หลักประสิทธิภาพ 
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล 

มอบหมายให๎มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช๎เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให๎
มหาวิทยาลัยสามารถใช๎ทรัพยากรทั้งด๎านต๎นทุน แรงงาน และระยะเวลาให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน และผู๎มีสํวนได๎เสีย โดยมหาวิทยาลัยได๎นํา
นโยบายมาดําเนินการดังนี้ 

1) การนํา เทคโนโลยีมาใช๎ ในการพัฒนาการเรียนการสอน e-Learning  
ในการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกล 

2) การนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริการนักศึกษา 
3) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาและบริการนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
มสธ. / สภม. 7.1-6 (4) 

อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-6 (1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

3. หลักการตอบสนอง 
สภามหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการตามภาระหน๎าที่โดยสามารถสร๎างความเชื่อมั่น 

ความไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังของผู๎รับบริการ ได๎แกํ 1) มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  2) มีการอนุมัติปริญญาแกํ
ผู๎สําเร็จการศึกษาให๎ทันตามความต๎องการของนักศึกษา โดยวิธีการเวียนให๎กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือจัดเรื่องเข๎าเป็นวาระเรํงดํวน 

นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให๎บริการที่สามารถตอบสนองและ
สร๎างความเชื่อมั่น ความไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต๎องการ
ของประชาชนผู๎รับบริการ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดย 

3.1  มีการสํงเสริมสนับสนุนการสําเร็จการศึกษาอยํางมีคุณภาพของนักศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยได๎มีได๎มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2553 เพื่อให๎นักศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปอยํางมีคุณภาพ  

3.2  มีการให๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล  โดย 
มหาวิทยาลัยได๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงการให๎บริการในระบบ
การศึกษาทางไกล 

 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (5) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-6 (1) 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (6) 
หนังสือเวียนขออนุมัติปริญญา 
การศึกษาแกํผู๎สําเร็จการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
ได๎แกํ การจัดทํารายงานผลการใช๎จํายเงินงบประมาณประจําปีเป็นรายไตรมาส มี

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนํวยงาน 

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎จากหนํวยงานภายนอกและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2552  
2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ 2553 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยตํอ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

3. การรายงานผลการใช๎จํายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 ตํอสํานัก
งบประมาณ ผํานเครื่องมือ PART  

4.  การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ 2553 
ตํอสํานักงานตรวจเงนิแผํนดนิ   

ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎จากหนํวยงานภายใน 
1. ทุกหนํวยงานจะต๎องมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอด๎วยวาจาตํออธิการบดี 
และรองอธิการบดี 

2. ทุกหนํวยงานต๎องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
หนํวยงาน  

มสธ. / สภม. 7.1-6 (7) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-6 (3) 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (8) 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 
 ครั้งที่ 5 -10 /2553 และ 1-2 / 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

3.   ทุกหนํวยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี ทุกไตรมาส 
4.   ทุกหนํวยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดบัสํวนงานยํอย  
5.   มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู๎ตรวจสอบภายใน 
 
5. หลักความโปร่งใส ได๎แกํ มีการเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแกํบุคลากรและผู๎

มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เชํน การเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ผํานทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย  โดยแบํง
ออกเป็น 2 สํวน 

สํวนของการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารให๎แกํบุคคลภายนอก ที่สําคัญ  เชํน   
1.  การเปิดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดย

เผยแพรํผํานทาง http://www.stou.ac.th 
2.  การเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจําปี พ.ศ. 2553

โดยเผยแพรํผํานทาง http://www.stou.ac.th 
3. การเปิดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. การเปิดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 
ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

สํวนของการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารให๎แกํบุคคลภายในที่สําคัญ เชํน 
1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเรื่องแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. 2554  
2. มีการเปิดเผยข๎อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนํวยงาน ให๎ได๎

รับทราบโดยปิดประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน และเปิดให๎มีการทักท๎วงและสามารถ
อุทธรณ์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มติที่ประชุมที่สําคัญ เชํน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมผู๎บริหาร ที่ประชุม 
กพอ. ที่ประชุมสภาวิชาการ ผํานทาง http://eservice.stou.ac.th 

4. ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ ตํางๆ ผํานทาง http://eservice.stou.ac.th 
 
6. หลักความมีส่วนร่วม ได๎แกํ การเปิดโอกาสให๎บุคลากรในหนํวยงานมีสํวนรํวมใน

เร่ืองตํางๆ ที่สําคัญ เชํน 
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-

2556)  
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. มีการเปิดโอกาสให๎บุคลากรในทุกหนํวยงานได๎มีสํวนรํวมในการกําหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์และ
แผนงาน/ โครงการ ของหนํวยงานตนเอง เพื่อที่จะนําไปใช๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 
ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

4.  มีสํวนรํวมในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เชํน วันปีใหมํ วันสงกรานต์ วัน
เข๎าพรรษา วันลอยกระทง  

5.  ให๎บุคลากรแตํละหนํวยงานมีสํวนรํวมในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
รางวัลประจําปี จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหน๎าที่ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ไว๎ ใน พ .ร .บ .มสธ . พ .ศ.2521 โดยการมีการกระจายอํานาจไปยั ง
คณะกรรมการประจําและคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัยบริหารงาน
บุคคลสํ าหรับข๎ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการกําหนดตําแหนํงทาง
วิชาการ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานและโครงสร๎าง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ มสธ. คณะกรรมการดําเนินการการจัดสร๎างอาคาร 30 ปี มสธ. และ
คณะกรรมการการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นต๎น 

 
 
 
 
 
มสธ. / สภม. 7.1-6 (9) 

อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-1 (8) 
 
มสธ. / สภม. 7.1-6 (10) 

คําสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ที่สภามหาวิทยาลยัแตํงตั้ง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมา 

ภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (ต่อ) 

8. หลักนิติธรรม  
สภามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อยํางเครํงครัด และยึดประโยชน์สํวนรวมเป็นสําคัญ อาทิ 
1. กําหนดให๎การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีวาระทักท๎วงพิจารณาเรื่องการอนุมัติ

การศึกษา และอนุมัติหลักสูตรตํางๆ  

2. มีการจัดทําประกาศจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจํา
ของสภามหาวิทยาลัย และอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งเพื่อเป็น
กรอบในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   

3.  มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ชํองทางในการอุทธรณ์และร๎องทุกข์ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในเรื่องการบริหาร
จัดการการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ และอื่นๆ 

9. หลักความเสมอภาค 
สภามหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุม  โดยกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเทําเทียมกัน กลําวคือ 1 สิทธิ์ 1 เสียง 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
สภามหาวิทยาลัยใช๎หลักมุํงเน๎นฉันทามติในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตํางๆ ในแตํละ

คร้ัง โดยการเห็นชอบจะต๎องผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง และมี
การบรรจุวาระทักท๎วงในวาระการประชุมแตํละคร้ัง 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (11) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-6 (8) 

มสธ. / สภม. 7.1-6 (12) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / สภม. 7.1-1 (18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
มสธ. / กผ. 7.1-6 (13) 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558 

 
มสธ. / สภม. 7.1-6 (14) 

ข๎อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฯ 
พ.ศ.2522 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/Plan%205%20Years/แผน%202554-2558.pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-6(14).pdf


263 

 

 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  ส ภ า ส ถ า บั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

บริหารงานของสถาบัน และผู๎บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยํางเป็นรูปธรรม  

สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผู๎บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยํางเป็นรูปธรรม โดยสภามหาวิทยาลัยได๎มี
นโยบายให๎คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีระบบการ
ประเมินผลงานของอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ทั้งในรอบ 6 เดือน และในรอบ 12 
เดือนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได๎มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตํอ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการนําเสนอผลการสํารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร มสธ. ตํอที่ประชุมผู๎บริหารในการประชุม ครั้งที่ 12/2553 
พิจารณา ตํอไป นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได๎มอบหมายคณะทํางานประเมินคะแนน 
คํารับรองการปฏิบัติราชการให๎มีการรวบรวมข๎อเสนอแนะที่มีข๎อคิดเห็นทั้งในตัวชี้วัดและ
วิธีการดําเนินการของปี พ.ศ. 2553  เพื่อประมวลข๎อมูลสํงให๎สาขาวิชา สํานัก สถาบันที่ให๎
ข๎อเสนอแนะตํางๆ ไว๎ เพื่อใช๎เป็นคํารับรองในการปฏิบัติราชการตํอไป 

มสธ. / สภม. 7.1-7 (1) 
รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากรตํอการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

มสธ. / กผ. 7.1-7 (2) 
รายงานประชุมผูบ๎ริหาร คร้ังที่ 
12/2553 วาระที่ 4.1 

มสธ. / กผ. 7.1-7 (3) 
สรุปคะแนนคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี พ.ศ.2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 12 เดือน (ลําดับที่ 10)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/opr/Planning/pl_main_v2.1
/osm3download.html 

 
 
 
 
 

KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-7(1).pdf
KPI_7_1/หลักฐาน%207.1/7_1-7(2).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/osm3download.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/osm3download.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/osm3download.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/opr/Planning/pl_main_v2.1/osm3download.html
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 
   
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการกําหนดประเด็นความรู๎และ

เปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการ
ผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได๎จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู๎ 5 ปี                
(พ.ศ. 2553-2557 ) แผนการจัดการความรู๎ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได๎
กําหนดประเด็นความรู๎ เปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 3 ประเด็นความรู๎ ดังนี้ 
 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

ภายใต๎ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา มสธ.สูํการเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
ทางไกลชั้นนําของโลก  แผนงานหลัก  พัฒนาคุณภาพวิชาการ พันธกิจที่  1  
พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุํงผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ  แผนงาน  พัฒนาวิชาการการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาตรี ภารกิจ
พื้นฐานงานประจําและสนับสนุนยุทธศาสตร์ กิจกรรม การผลิตการพัฒนาบริหาร
หลักสูตรและชุดวิชา ที่ประชุมผู๎บริหารสํานักวิชาการได๎กําหนด 
ประเด็นความรู้ที่ 1   เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552 
(TQF)  เพื่อพัฒนาทักษะการปรบัปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF  

มสธ. / ศปศ. 7.2-1 (1) 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู๎  
5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557 ) 

มสธ. / ศปศ. 7.2-1 (2) 
แผนการจัดการความรู๎ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553              

มสธ. / สว. 7.2-1 (3)  
แผนการจัดการความรูส๎ํานักวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2553 ทบทวน
เมื่อ 30 มิถุนายน 2553 

 
 
 

 

KPI_7_2/7_2-1(1).pdf
KPI_7_2/7_2-1(2).pdf
KPI_7_2/7_2-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการกําหนดประเด็นความรู๎และ

เปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการ
ผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย (ตํอ) 

 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ภายใต๎ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการการศึกษา 

กิจกรรม พัฒนาฐานข๎อมูลเว็บไซต์และนิทรรศการออนไลน์ ที่ประชุมผู๎บริหารสํานัก
บรรณสารสนเทศ ได๎กําหนด ประเด็นความรู้ที่ 2  เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ห๎องสมุด  
ตามแนวคิด Library 2.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชํองทางการสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ
ทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

มสธ. / สบ. 7.2-1 (4) 
รายงานการประชุมผู๎บริหารสํานัก 
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 16/2553 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2553 

  

 พันธกิจด้านการวิจัย 
  ภายใต๎ พันธกิจที่ 3 วิจัยสํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎และภูมิปัญญาไทย ที่

ประชุมผู๎บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการยุทธศาสตร์ ผลผลิต สํงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยด๎านการศึกษาทางไกล ที่ประชุมผู๎บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎
กําหนด ประเด็นความรู้ที่ 3  เรื่อง  การพัฒนาระบบการบริการงานวิจัย ( e-
Research  Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานวิจัยมหาวิทยาลัย 

 
มสธ. / สวพ. 7.2-1 (5) 

รายงานการประชุมผู๎บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4 /2553 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

KPI_7_2/7_2-1(4).pdf
KPI_7_2/7_2-1(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะ

พัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิต
บัณฑิตและด๎านการวิจัยอยํางชัดเจน
ตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 

ด้านการผลิตบัณฑิต  ได๎กําหนดกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดทั้ง 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ พ .ศ.2552 (TQF) ได๎
กําหนดให๎นักวิชาการศึกษาสํานักวิชาการ ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จํานวน 21 ราย เข๎ารํวมการสัมมนา 

2) เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์งานห๎องสมุดตามแนวคิด Library 2.0 (Lib2.0) ได๎
กําหนดให๎บุคลากรเป็นคณะทํางานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบด๎านสถาปัตยกรรม
สารสนเทศ (Information Architecture) สํานักบรรณสารสนเทศ จํานวน 
17 ราย ผู๎รับผิดชอบด๎านแนวคิดและการประยุกต์ Lib 2.0 จํานวน 5 ราย 
และผู๎รับผิดชอบด๎านการออกแบบพัฒนาเนื้อหาและสารสนเทศ จํานวน 10 
ราย เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
ด้านการวิจัย   ได๎กําหนดประเด็นความรู๎ 1 ประเด็น ได๎แกํเรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริการงานวิจัย (e-Research  Management ) โดยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 ฝุาย โดยรํวมจัดทํา Focus  Group กระบวนการการบริการงานวิจัย 
 

มสธ. / สว. 7.2-2 (1)  
รายชื่อนักวิชาการศึกษาสํานัก
วิชาการที่เข๎าสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง“กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา 
แหํงชาต ิพ.ศ.2552 (TQF) 

มสธ. / สบ. 7.2-2 (2) 
คําสั่งสํานักบรรณสารที่ 003/2553 
เรื่องแตํงตั้ งคณะทํางานการจัดการ
ความรู๎สํานักบรรณสารสนเทศ 

 
 
มสธ. / สวพ. 7.2-2 (3)  

รายชื่อบุคลากรสถาบนัวิจัยและ
พัฒนาที่เข๎ารํวมการจัดทาํ Focus  
Group 

 
 
 
 

KPI_7_2/7_2-2(1).pdf
KPI_7_2/7_2-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการแบํงปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

จากความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค๎นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเดน็ความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 
1 และเผยแพรํไปสูํบุคลากร
กลุํมเปูาหมายที่กําหนด 

ประเด็นความรู้ที่ 1  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF) ได๎ดําเนินการพัฒนาความรู๎และทักษะบุคลากรโดยจัดบรรยายแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ กับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานได๎แกํ 
 1) ดร.จิรณี  ตันติรัตนวงศ์  2) รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  3) รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมล
สมพงศ์  เพื่อถํายทอดความรู๎แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2552 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประเด็นความรู้ที่ 2   เร่ืองการพัฒนาเว็บไซตง์านห๎องสมุด  ตามแนวคิด Library 2.0 
ได๎ดําเนนิการพัฒนาความรู๎ตามความสามารถโดยจัดถํายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความรู๎เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information 
Architecture) เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช และจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด๎วย
โปรแกรม Drupal เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2553  ณ อาคารบริการ 1 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประเด็นความรู้ที่ 3  เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยได๎ดําเนินการจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  เพื่อกําหนดความต๎องการจัดทํารายละเอียดกระบวนงานการ
บริหารงาน และรายละเอียดระบบบริหารงานวิจัยบนเครือขําย (e-Research 
Management ) จํานวน 4 ครั้ง (20 ก.พ. 53 / 16 มี.ค. 53 /  19 มี.ค. 53 และ 12 
เม.ย. 53)  และได๎ไปศึกษาดูงานระบบ e-Research Management   ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 53 และได๎จัดทําแผนภาพแสดงเส๎นทาง
ข๎อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก๎ไขปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานวิจัย 
และเตรียมการด๎านข๎อมูลเพื่อจดัจ๎างทาํระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มสธ. / สว. 7.2-3 (1) 
DVD การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒะิดับ
อุดมศึกษาแหํงชาติพ.ศ.2552 (TQF) 

 
 
 
มสธ. / สบ. 7.2-3 (2) 

เอกสารรายงานผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาเว็บไซต์ 
ด๎วยโปรแกรม Drupal   
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/
KM/doc/%E0%B8%AA%E0%B8
%9A.7.2-3(3).pdf 

มสธ. / สวพ. 7.2-3 (3) 
แผนภาพแสดงเส๎นทางข๎อ เสนอ
โครงการวิจัยฉบับแก๎ไขปรับปรุง 

 
 
 

 

http://librarykm.stou.ac.th/ODI/KM/doc/%E0%B8%AA%E0%B8%9A.7.2-3(3).pdf
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/KM/doc/%E0%B8%AA%E0%B8%9A.7.2-3(3).pdf
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/KM/doc/%E0%B8%AA%E0%B8%9A.7.2-3(3).pdf
http://librarykm.stou.ac.th/ODI/KM/doc/%E0%B8%AA%E0%B8%9A.7.2-3(3).pdf
KPI_7_2/7_3-3(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็น

ความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํใน
ตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมา
เป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ( Explicit 
Knowledge) 

ประเด็นความรู้ที่ 1  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF)  มีการรวบรวมความรู๎ที่ได๎รับจากการจัดบรรยาย/ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎มา
จัดทํา Template และแบบฟอร์มตําง ๆที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เชํน  
Template มคอ 2  รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี มสธ. ตามกรอบ TQF 
เผยแพรํให๎บุคลากรที่รับผิดชอบในการประสานงานกับสาขาวิชา คณาจารย์ที่
รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สนใจทั่วไปผํานทาง Website 
 
 
ประเด็นความรู้ที่ 2   เร่ืองการพัฒนาเว็บไซต์งานห๎องสมุด  ตามแนวคิด Library 2.0 
มีการรวบรวมจัดระบบตรวจสอบกลั่นกรองความรู๎ที่ได๎รับจากการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําคูํมือการพัฒนาเว็บไซต์ห๎องสมุดตามแนว Lib 2.0 ที่ครอบคลุมเนื้อหา
การจัดการความรู๎ด๎านสถาปัตยกรรมสารสนเทศ และเผยแพรํคูํมือดังกลําวผํานทาง 
website  
 
ประเด็นความรู้ที่  3  เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย e-Research 
Management  ได๎ดําเนินการนํารายละเอียดความต๎องการที่ได๎จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ไปดําเนินการทางพัสดุในการจัดจ๎างทําระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในการบริหาร
งานวิจัยและได๎จัดทําคูํมือการใช๎งานระบบ e-Research Management  ในรูปของ
แผํนพับเผยแพรํให๎กับหนํวยงานตํางๆภายในมหาวิทยาลัย 

มสธ. / สว. 7.2-4 (1) 
http://e – Service สํานักวิชาการ / 
ฝุายพฒันาหลักสูตรและการสอน / 
TQF และแบบฟอร์ม /Template 
และแบบฟอร์มตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับ
หลักสูตร มสธ. / Template มคอ.2 
รายละเอียดหลักสูตร ระดับปรญิญา
ตร ีมสธ. (TQF) 

มสธ. / สบ. 7.2-4 (2) 
คูํมือการพัฒนาเว็บไซต์ ห๎องสมดุ     
ตามแนวคิด Lib  2.0  
http://librarykm.stou.ac.th/oki/k
m/main.hitml 

 
มสธ. / สวพ. 7.2-4 (3) 

คูํมือการใช๎งานระบบ e – Research 
Management 
http://prpl.stou.ac.th/ 
Eresearch/default.aspx 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://prpl.stou.ac.th/
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการ

ความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผํานมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
จ า ก ค ว า ม รู๎  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู๎ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง 

ประเด็นความรู้ที่ 1  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF)  ได๎นําความรู๎ที่ได๎จัดการความรู๎ได๎แกํ Template มคอ 2 เผยแพรํผํานระบบ 
e-service ของสํานักวิชาการเพื่อให๎สาขาวิชานําไปปรับใช๎ตามบริบทของสาขาวิชา
ตํางๆ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และรับฟังปัญหาและข๎อเสนอแนะจากสาขาวิชา
มาปรับปรุง Template มคอ 2 สํงผลให๎เกิดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
 
 
 
ประเด็นความรู้ที่ 2   เร่ืองการพัฒนาเว็บไซต์งานห๎องสมุด  ตามแนวคิด Library 2.0 
ได๎นําความรู๎ที่ ได๎จัดการความรู๎ด๎านสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information 
Architecture) ด๎านการพัฒนาเว็บไซต์ห๎องสมุดตามแนว  Library 2.0 ไปปรับ
เว็บไซต์ในรูปแบบใหมํให๎ใช๎งานได๎งํายสะดวกและเพิ่มชํองทางสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ
มากข้ึนโดยเปิดใช๎ website ห๎องสมุดใหมํ เมื่อวันที่ 1กันยายน 2553  
ประเด็นความรู้ที่  3  เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย (e-Research 
Management)  ได๎นําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ คือ การบริหารงานวิจัยด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research Management) ไปทดลองใช๎ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 สํวนการใช๎จริงเริ่มตั้งแตํวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นผลทําให๎การ
บรหิารงานวิจัยในสํวนการยื่นข๎อเสนอโครงการวิจัย มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

มสธ. / สว. 7.2-5 (1) 
 เผยแพรํข๎อมูลที่ www.stou.ac.th 

มสธ. / สว. 7.2-5 (2) 
สถิติการปรับปรุง Template มคอ.2 

มสธ. / สว. 7.2-5 (3)  
จํานวนหลักสูตรที่แล๎วเสร็จในการ
พัฒนา/ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2552 (TQF) 

มสธ. / สบ. 7.2-5 (4) 
Website ห๎องสมุดที่ปรับปรุงใหมํ
http://librarykm.stou.ac.th/oki/k
m/main.hitml 

 
มสธ. / สวพ. 7.2-5 (5) 

เสนอโครงการวิจัยไดท๎ี่  
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch
/default.aspx 

 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
KPI_7_2/7_2-5(2).pdf
KPI_7_2/7_2-5(3).pdf
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://librarykm.stou.ac.th/oki/km/main.hitml
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
http://prpl.stou.ac.th/Eresearch/default.aspx
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ **  (สกอ. 7.3, ก.พ.ร. 14.1 และ ก.พ.ร. 14.2) 

** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในการประชุมครั้งที่ 
2/2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  มีมติเห็นพ๎องให๎เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนระบบสารสนเทศ โดยให๎มีองค์ประกอบและรายนามคณะกรรมการตาม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยอนุโลม เพื่อจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่เน๎นการบริหารและการตัดสินใจ โดย
เลือกเน๎นหรือลงทุนในด๎านการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ด๎านไอซีที 
(ICT) ของมหาวิทยาลัย ภายใต๎แผนระบบสารสนเทศ ได๎มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทนุโดยเกณฑ์
พึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิติ 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS 
4. ระบบสารสนเทศ : ระบบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช e-Performance 
5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มสธ. / สค. 7.3-1 (1)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 2 /2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2554 

มสธ. / สค. 7.3-1 (2)  
(รําง) แผนระบบสารสนเทศ 

KPI_7_3/7_3-1(1).pdf
KPI_7_3/7_3-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ดังนี้   
1. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  
1.1  การจัดจ๎างที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ

งานบริการการศึกษา ผลการดําเนินงาน  ดังนี้         
1.1.1 ที่ปรึกษาได๎ดําเนินการพัฒนาระบบงานยํอยทั้ง  8 ระบบ

เรียบร๎อยและตรวจรับงาน เรียบร๎อยแล๎ว 
1.1.2 ได๎ดําเนินการทดสอบคูํขนานในระดับบัณฑิตศึกษาของระบบรับ

สมัคร ตั้งแตํวันที่ 19 มกราคม 2554 และจะดําเนินการระบบ
ลงทะเบียนเรียน ในเดือนเมษายน 2554 สําหรับระดับปริญญา
ตรี อยูํระหวํางการเตรียมข๎อมูล และจะเริ่มใช๎งานคูํขนานระบบ
รับสมัครในเดือน ธันวาคม 2554 

1.1.3 ที่ปรึกษาได๎จัดสํงรายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษาครั้งที่ 1-6 เดือนมกราคม และ
เดือนมิถุนายน 2554 

 
 
 
 
มสธ. / สค. 7.3-2 (1)  

TOR โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการใช๎ระบบสารสนเทศ 
งานทะเบียนนักศึกษา  
คร้ังที่ 1 / 2554 – 17 / 2554 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (3)  
รายงานผลการประเมินระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา เดือนมกราคม 
2554 และมิถุนายน 2554 (มีแฟูม
เอกสารเพิ่มเติม 6 เลํม) 

 

KPI_7_3/7_3-2(2).pdf
KPI_7_3/7_3-2(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ)  

1.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา 

1.2.1   สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนฯ  ตามเอกสารการปรับปรุง (Change Request) จาก
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย (แนบตัวอยําง Change Request 
บางตัวอยํางเทํานั้น) 

1.2.1  สํานักคอมพิวเตอร์จัดซึ้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา  

1.3  การทํางานคูํขนานของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษาตามแผนการดําเนินโครงการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
งานบริการการศึกษา 

1.3.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ได๎ดํา เนินการทํางานคูํขนานของระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้  
(1) สํวนที่ดําเนินการทํางานคูํขนาน เรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ  ระบบ

ลงทะเบียนเรียน ระบบการจัดสํงเอกสารการสอน สํวนของ
การจัดสํงเอกสารการสอนและการจัดสํงเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา  

มสธ. / สค. 7.3-2 (4)  
ตัวอยํางเอกสารการปรับปรุง 
Change Request 

 
 

KPI_7_3/7_3-2(4).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

(2) สํวนที่อยูํระหวํางดําเนินการทํางานคูํขนาน ได๎แกํ ระบบ
จัดสัมนาเสริม สัมมนาเข๎มและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา เฉพาะสํวนของกิจกรรมสัมมนาเสริม 
กิจกรรมสัมมนาเข๎มชุดวิชา  กิจกรรมสัมมนาเข๎ม
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมสัมมนาเข๎มดุษฎีนิพนธ์ กิจกรรม
สัมมนาเข๎มค๎นคว๎าอิสระ 

 

2.  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการจ๎างที่
ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโดยใช๎
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ เกี่ยวกับงบประมาณ  พัสดุ การเงินและการ
บัญชี โดยโปรแกรมที่พัฒนาจะสามารถชํวยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ที่มุํงเน๎นการวัดผลสําเร็จของงาน การเชื่อมโยงของการบริหารจัดการทรัพยากรที่
ใช๎เพื่อให๎ได๎ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่กําหนดไว๎ สะท๎อน
ให๎เห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีได๎มีมาตรฐานสอดคล๎องกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพร๎อมทั้งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให๎
สอดคล๎องกับภาวการณ์ทางการบริหารงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

มสธ. 7.3-2 (5) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/OCS/3D_Accounting/3D_Ac
counting/Site3D/History.aspx 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 
มิติ 

 

 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/History.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได๎ใช๎ระบบดังกลําว ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2553  เพื่อ
ทดสอบระบบและเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางระบบ 3 มิติกับระบบต๎นทุนผลผลิตและ
มีการประชุม (Working Group) เพื่อติดตามความคืบหน๎าของโครงการเป็นระยะ 
และมีการจัดฝึกอบรมการใช๎ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์พึงรับ–พึงจํายลักษณะ 3 มิติ ให๎แกํผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย และได๎
รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการฯ ให๎มหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงานเป็น
ระยะ 

มสธ. 7.3-2 (6)  
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการ
พัฒนา ระบบงบประมาณ พัสด ุ
การเงิน และบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจํายลักษณะ 3 มิติ  เดือน 
กุมภาพันธ์ 2554  
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/OCS/3D_Accounting/3D
_Accounting/Site3D/3d/54/025
4.pdf 

3.   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพ STOU QMIS มหาวิทยาลัยจัดจ๎างที่
ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎ปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล STOU QMIS  
ได๎แกํ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(sarcard)   และจัดทําคูํมือการใช๎ระบบ (sarcard) ให๎แกํผู๎ใช๎ระบบ 

 
 
 
 

มสธ. / ศปศ. 7.3-2 (7)   
URL คูํมือการใช๎ระบบสารสนเทศการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง sarcard  (Intranet)  
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/QAChannel/word/kpi53/m
anual%20and%20papers/sarcard
_manual.pdf 

มสธ. /ศปศ. 7.3-2 (8)   
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คุณภาพ STOU QMIS 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/3d/54/0254.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/manual%20and%20papers/sarcard_manual.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสนิใจตามพนัธกิจของ
สถาบนั โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใช๎ในการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

4. ระบบสารสนเทศ : ระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช (e-Performance) ระบบฐานข๎อมูล e-Performance เป็นฐานข๎อมูล
ที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยให๎ทุกหนํวยงานรายงานความก๎าวหน๎าผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ  6 ,9 และ 12 เดือน       

มสธ. / กผ. 7.3-2 (9) 
http://172.20.2.167:8080/ePerfo
rmance/ 

5. ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eservice.stou.ac.th)  เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบงานตํางๆ  ดังนี้ 
5.1  ระบบฐานข๎อมูลดา๎นการจัดการการประชุม e-Meeting ของมหาวิทยาลยั           

สําหรับผูบ๎ริหารมหาวิทยาลัย ได๎แกํ 
- ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย             
- ที่ประชุมผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภาวชิาการ                   
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา    

                 - ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 

 มสธ. / สค. 7.3-2 (10) 
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (11)   
http://eservice.stou.ac.th/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (12) 
https://mail.stou.ac.th/owa/aut
h/logon.aspx?replaceCurrent=1
&url=https%3a%2f%2fmail.stou
.ac.th%2fowa%2f 

มสธ. / สค. 7.3-2 (13) 
http://eservice.stou.ac.th/sapa/ 

 
  

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
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https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
https://mail.stou.ac.th/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.stou.ac.th%2fowa%2f
http://eservice.stou.ac.th/sapa/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

5.2  ฐานข๎อมูล รายงาน/สรุปผลการประชุมของมหาวิทยาลัย  
- ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย             
- ที่ประชุมผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภาวชิาการ                    
- ที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ. 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา    
- ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (14) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
Edocument/Meetings/ 
University/mixuni.htm 

มสธ. / สค. 7.3-2 (15) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
Edocument/Meetings/ 
Administrators/mixb.htm 

มสธ. / สค. 7.3-2 (16) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/ 
index.html 

5.3 ฐานข๎อมูลด๎านการวิจัย  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหนํวยงานหลัก ใน
การรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงฐานข๎อมูลและบทคัดยํองานวิจัย ทั้งด๎าน
การศึกษาทางไกล และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   

มสธ. / สวพ. 7.3-2 (17) 
http://www.stou.ac.th/Offices/O
rd/OrdOldPage/planeng/ 

มสธ. / สค. 7.3-2 (18) 
http://www.stou.ac.th/Offices/ 
Ord/OrdOldPage/NewPage/ 

 
 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/Edocument/Meetings/University/mixuni.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช๎ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

5.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (MIS)                     
โดยกองแผนงานควบคุมดูแล  ประกอบด๎วย 

           - สารสนเทศดา๎นนักศึกษา             
           - สารสนเทศดา๎นผู๎เรียน         
           - สารสนเทศดา๎นหลักสูตร         
           - สารสนเทศดา๎นคณาจารย์ และบุคลากร 
           - สารสนเทศดา๎นชุดวชิา                
           - สารสนเทศดา๎นงบประมาณและการเงิน 
           - สารสนเทศดา๎นอาคารสถานที่   
           - สารสนเทศดา๎นผู๎สาํเร็จการศึกษา 
           - สารสนเทศดา๎นวจิัย                  
           - สารสนเทศครุภัณฑท์ี่สําคัญ     

มสธ. / กผ. 7.3-2 (19)  
http://prpl.stou.ac.th:8080/stou
mis/mismenu.htm 
 

 

3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมายให๎หนํวยงานที่รับผดิชอบระบบสารสนเทศ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบตํางๆ   อยาํงนอ๎ยปีละ 1 คร้ัง สําหรับ
ในรอบปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
ดังนี ้  
1.  สํานักคอมพิวเตอร์  โดยฝุายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดําเนนิการดังนี ้

1.1 มีการสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผูส๎นใจทั่วไปที่มีตํอ 
       เว็ปไซด์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มสธ. / สค. 7.3-3 (1)  
การสํารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปฯ 
http://www.stou.ac.th/webpoll/ 
index.asp 

 
 

http://prpl.stou.ac.th:8080/stoumis/mismenu.htm
http://prpl.stou.ac.th:8080/stoumis/mismenu.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู๎ใช๎

ระบบสารสนเทศ  (ต่อ) 
1.2  มีการสํารวจความพึงพอใจการใช๎ระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2553  (http://eservice.stou.ac.th)   
 
 
 

มสธ. / สค. 7.3-3 (2)  
การสํารวจความพงึพอใจการใชง๎าน
ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 
(http://eservice.stou.ac.th)  

2.  ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  สํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับมหาวิทยาลัย (Sarcard)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Sarcard)   
เป็นระบบที่พัฒนาจากระบบฐานข๎อมูล STOU QMIS) 

มสธ. / ศปศ. 7.3-3 (3) 
สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจ ของ
ผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดบัมหาวทิยาลยั (Sarcard) 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  

3.  กองแผนงาน ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ : ระบบคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  e-Performance 

 

มสธ. / กผ. 7.3-3 (4) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข๎อมูล e-Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 

KPI_7_3/7_3-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มี ก า รนํ า ผ ลก า รป ระ เ มิ น ค ว า ม 

พึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชไดน๎ําผลการประเมนิประสิทธภิาพและความ 
พึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผูส๎นใจทั่วไป ที่มีตํอ

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช เสนอตํอคณะกรรมการ 
บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ ในการประชุมคร้ังที่ 8 /2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2554 
 

 
 
มสธ. / สค. 7.3-4 (1)  

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร และผูส๎นใจทั่วไป 
ที่มีตํอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ ใช๎ระบบบริการสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เสนอให๎ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2554 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อนํา
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ   

มสธ. / สค. 7.3-4 (2)  
สรุปการปรบัปรุงระบบริการสารสนเทศ 
มสธ.ตามข๎อเสนอแนะของการสาํรวจ
ความพงึพอใจการใชง๎านระบบบริการ
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส ์ป ี2553  

มสธ. / สค. 7.3-4 (3)    
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
สํานักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 /2554 

3.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย (Sarcard) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงระบบ Sarcard ให๎สามารถ
ตอบสนองการใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบฐานข๎อมูล e-Performance มาปรับเปลี่ยนหน๎าของเว็บเพจ ระบบ  
e-Performance  รูปแบบใหมํ 

มสธ. / กผ. 7.3-4(4) 
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศฯ (Sarcard)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

 

KPI_7_3/7_3-4(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการนําผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ต่อ) 

 มสธ. / กผ. 7.3-4(5) 
http://172.20.2.167:8080/ePerfo
rmance/ 

5.  มีการสํงข๎อมูลผํานระบบเครือขําย
ของหนํวยงานภายนอกที่เก่ียวข๎อง
ตามที่กําหนด 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการระบบ
ฐานข๎อมูลของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อดําเนินการบริหาร
จัดการระบบฐานข๎อมูล  (ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลอุดมศึกษา ด๎านนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)  โดยเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และจัดสํงข๎อมูลของ
มหาวิทยาลัยผํานระบบเครือขํายของ สกอ. ตามรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด   พร๎อมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ให๎แกํสํานักงาน ก.พ.ร. รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 

มสธ. / สค. 7.3-5 (1)  
เว็บไซต์ที่เผยแพรํข๎อมูลตัวชีว้ัดที่ 14 
http://www.stou.ac.th/Sar/ 
index14_1.html  

มสธ. / สค. 7.3-5 (2)  
ตัวชี้วัดดา๎นสารสนเทศ 
http://www.stou.ac.th/Sar/ 
index.html  
 

มสธ. / สค. 7.3-5 (3)  
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ  
รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 14.1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/QAChannel/word/kpi53
/report12_53/STOU12_53.pdf 

 
 

http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
http://www.stou.ac.th/Sar/index14_1.html
http://www.stou.ac.th/Sar/index14_1.html
http://www.stou.ac.th/Sar/
http://www.stou.ac.th/Sar/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi53/report12_53/STOU12_53.pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการแตํ งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู๎ บ ริหารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รํ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้ง “คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย” ที่ประกอบด๎วยผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผู๎บริหาร
ระดับหนํวยงาน โดยกําหนดบทบาทหน๎าที่ ดังนี้  
1. กําหนดนโยบายและจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
3. กํากับ ควบคุม ดูแล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
5. แตํงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตามคณะกรรมการมอบหมาย 

มสธ. / กผ. 7.4-1 (1) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่ 1995/2552 เร่ืองแตํงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 

มสธ. / กผ. 7.4-1 (2) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช              
ที่ 2631/2552 เร่ือง แตํงตั้ง
คณะทํางานควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 15 ระบบ เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2552 

 

  

KPI_7_4/7_4-1(1).pdf
KPI_7_4/7_4-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการแตํ งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู๎ บ ริหารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รํ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน  (ต่อ) 

5.1 ให๎คําปรึกษาแกํคณะทํางานที่กําหนดไว๎ใน ข๎อ 5) 
5.2 ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
นอกจากนี้ได๎มีการแตํงตั้งคณะทํางานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

โดยในแตํละระบบจะมีผู๎บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะทํางาน และมีตัวแทนจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในแตํละระบบเป็นผู๎ทํางาน ซึ่งคณะทํางานทั้ง 15 ระบบ มี
บทบาทหน๎าที่ ดังนี้ 
1. วางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระบบที่รับผิดชอบให๎เป็นไป

ด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. กําหนดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตามระบบที่รับผิดชอบให๎เป็นไปตาม

แนวทางแผนแมํบทการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ในระบบที่รับผิดชอบตํอคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 

4. เสนอแนะแนวทางแก๎ไขจุดอํอนของการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่เหลืออยูํใน
ปีงบประมาณปัจจุบันโดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใน
ระบบที่รับผิดชอบในปีงบประมาณถัดไป เสนอตํอคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยําง
น๎อย 3 ด๎าน ตามบริบทของสถาบัน 
จากตัวอยําง เชํน 
-  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด๎ า น ท รั พ ย า ก ร 

(การเงิน  งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

-  ความเสี่ยงด๎านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 

-  ความเสี่ยงด๎านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน เชํน 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสู ตร การบริหารงานวิจั ย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด๎านบุคลากรและความ
เสี่ยงด๎านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของ

สถาบัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยโดยฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน 
ได๎ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย มีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยแบํงเป็นระบบ 15 ระบบ ได๎แกํ 1) ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
2) ระบบการเรียนการสอน 3) ระบบการบริการนักศึกษา  4) ระบบการบริหารสื่อ
สิ่งพิมพ์  5) ระบบการบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์  6) ระบบการบริหารการวิจัย  
7) ระบบสารสนเทศ  8) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  9) ระบบการเงิน การ
บัญชี  และงบประมาณ  10) ระบบการบริหารพัสดุ  11) ระบบการพึ่งพาตนเองของ
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ  12) ระบบรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่  
13) ระบบที่เก่ียวกับระเบียบ มติ และคําสั่งตํางๆ 14 )ระบบงานสารบรรณและธุรการ 
และ 15) ระบบการประกันคุณภาพ   

มีการวิเคราะห์จุดอํอนของแตํละระบบ เพื่อกําหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง โดยเลือกความเสี่ยงที่มีผลกระทบตํอมหาวิทยาลัย ปัจจัยความเสี่ยงที่เป็น
จุดอํอนของหนํวยงานที่มีอยูํในการประกันคุณภาพการศึกษา , ก.พ.ร. , สมศ. , สกอ. , 
กรมบัญชีกลาง , สํานักงบประมาณ , คํารับรองการปฏิบัติราชการ , KM และ PMQA   
นํามาจัดลําดับความสําคัญ และจัดทํา “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554   พร๎อม
กับกําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม และหนํวยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งการกําหนด
ปัจจัยความเสี่ยงจะครอบคลุมสาระสําคัญตามที่  สกอ. กําหนดไว๎ในการประกัน
คุณภาพภายใน 5 ด๎าน ดังนี้              

มสธ. / กผ. 7.4-2 (1) 
แผนบริหารความเสี่ยงและการความ
คุมภายในของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปั จ จั ย ค ว าม เ สี่ ย ง  ที่ ค ร อบคลุ ม
สาระสําคัญตามคําอธิบายขั้นต๎น ซึ่ง
ได๎รับความเห็นชอบจากผู๎มีอํานาจ 

มสธ. / กผ. 7.4-2 (2) 

รายงานการประชุม  เรื่ อง  “การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
3 ครั้ง ที่มีสาระการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ดังนี้ 
-  คร้ังที่ 4/2552  

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 
-  คร้ังที่ 5/2552  

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 
 -  คร้ังที่ 1/2553  

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 
 -  คร้ังที่ 2/2553  

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 

KPI_7_4/7_4-2(1).pdf
KPI_7_4/7_4-2(2)_4-52.pdf
KPI_7_4/7_4-2(2)_5-52.pdf
KPI_7_4/7_4-2(2)_1-53.pdf
KPI_7_4/7_4-2(2)_2-53.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง 

และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยําง
น๎อย 3 ด๎าน ตามบริบทของสถาบัน  
(ต่อ) 

1. ความเสี่ยงด๎านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)  

2. ความเสี่ยงด๎านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบนั 
3. ความเสี่ยงด๎านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ  
4. ความเสี่ยงด๎านการปฏบิัติงาน  
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมรํวมกับหนํวยงานเพื่อทบทวนแผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในทุกปี  และนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ตํอที่ประชุม “คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย” เพื่อให๎ความเห็นชอบ พร๎อมกันนี้ได๎นําเสนอระบบควบคุมภายในที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 ทั้ง 15 ระบบ 

          

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดบัความ
เสี่ยงที่ได๎จากการวิเคราะห์ในข๎อ 2 

มหาวิทยาลัยมีการจัดอันดับของปัจจัยความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  โดยการประเมินโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบ
ความเสี่ยงของทุกปัจจัยความเสี่ยง และนําผลการประเมินมาจัดอันดับความเสี่ยง ซึ่งมี
เกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยง ดังนี้ 
               - คําระดับความเสี่ยงที่ 13 – 25 คือ ระดับสูงมาก 
               - คําระดับความเสี่ยงที่  5 – 12  คือ ระดับปานกลาง 
               - คําระดับความเสี่ยงที่  1 –  4 คือ ระดับต่ํา 
 

มสธ. / กผ. 7.4-3 (1) 
แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและมีผลการจัดอันดับ
ความเสี่ยง 

KPI_7_4/7_4-3(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ภายหลังจากได๎ทําการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยง รวมถึงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยง
เรียบร๎อยแล๎ว ฝุายวางแผนฯ ได๎นําเสนอแผนฯ ดังกลําวตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อผํานความ
เห็นชอบแล๎วจึงถํายแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงสูํหนํวยงาน
เพื่อให๎หนํวยงานนําแผนดังกลําว ไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับหนํวยงาน และดําเนินการตามแผนของหนํวยงาน  

ในการดําเนินการตามแผนฯของมหาวิทยาลัยไมํได๎ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูงเทํานั้น หากแตํได๎ดําเนินการ
ตามแผนฯ ทุกข๎อ เนื่องจากเห็นวําทุกปัจจัยความเสี่ยงที่กําหนดมีความสําคัญและควร
รีบดําเนินการควบคุมหรือกําจัดความเสี่ยงทุกข๎อ 

ทั้ งนี้  ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได๎กําหนดแผนการจัด
วางระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   โดยมอบหมายให๎
หนํวยงานจัดวางระบบควบคุมภายในทั้ง 15 ระบบ  ตามมาตรฐาน COSO  คือ  
1.สภาพแวดล๎อมการทํางาน (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)  3. กิจกรรมเพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Control Activities)   
4. ข๎อมูลสารสนเทศและการติดตํอสื่อสารด๎านการบริหารความเสี่ยง (Information & 
Communication)  และ 5. การติดตามผล (Monitoring) 

มสธ. / กผ. 7.4-4 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. / กผ. 7.4-2 (1) 

มสธ. / กผ. 7.4-4 (2) 
แผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

KPI_7_4/7_4-4(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานตํอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยํางนอ๎ยปี
ละ 1 คร้ัง  

 มหาวิทยาลัยได๎มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหนํวยงาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด ในมิติที่ 4 มิติ
การพัฒนาองค์กร “ระดับความสําเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยงของหนํวยงาน” ไว๎ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน 
และให๎ทุกหนํวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตํออธิการบดี และรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแลหนํวยงาน  ในรอบ 6  , 9 และ 12 เดือน       

  ภายหลังจากการรายงานผลการดําเนินงานของหนํวยงานในรอบ 12 เดือนแล๎ว 
ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ได๎วิเคราะห์ และจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 /2554  เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมมีข๎อเสนอแนะ ซึ่งฝุายวางแผนฯ ได๎จัดทําข๎อมูล
ตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  กํอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ครั้ งที่  4/2554 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ และให๎นําข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรจสอบและ
ประเมินผล ไปปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 

มสธ. / กผ. 7.4-5 (1) 
บันทึกการติดตามประเมนิผลตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
หนํวยงาน 
- รอบ 6 เดือน บันทึกที่ ศธ

0522.01(03)/ว 36 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2553 เร่ือง การนําเสนอ
รายงานผลความก๎าวหนา๎การ
ปฏิบัติราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 6 เดือน 

- รอบ 9 เดือน  บันทึกที่ ศธ
0522.01(03)/ว 55 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2553 เร่ือง การ
นําเสนอรายงานผลความก๎าวหน๎า
การปฏิบัติราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับ
หนํวยงาน รอบ 9 เดือน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานตํอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง  (ต่อ) 

 -รอบ 12 เดือน   บันทึกที่ ศธ
0522.01(03)/ว 84 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2553 เรื่อง การนําเสนอ
รายงานผลความก๎าวหน๎าการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ระดับหนํวยงาน รอบ 12 เดือน 

มสธ./กผ.7.4-5 (2) 
 รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการควบคุมภายใน 
  และการบริหารความเสี่ยงของ 
  มหาวิทยาลยั ครั้งที่ 1/2554  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 

มสธ./กผ.7.4-5(3) 
 มติที่ประชุมติดตาม ตรวจสอบ  
 และประเมินผลมหาวทิยาลัย  
 สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่  
 3/2554 วันที่ 21 มีนาคม 2554 

มสธ./กผ.7.4-5(4) 
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่  
4/2554 วันที่ 29 เมษายน 2554 

KPI_7_4/7_4-5(1.3).pdf
KPI_7_4/7_4-5(2).pdf
KPI_7_4/7_4_5(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานตํอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยํางน๎อยปี
ละ 1 คร้ัง  (ต่อ) 

 มสธ. / กผ. 7.4-5 (5) 
รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / กผ. 7.4-5 (6) 
ข๎อมูลประกอบการชี้แจงข๎อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของมหาวิทยาลยั 

6.  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข๎อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช๎ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป  

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได๎นําข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และจากสภา
มหาวิทยาลัยมาใช๎ในการประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร๎อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ
มหาวิทยาลัยตํอไป 

มสธ. / กผ. 7.4-6 (1) 
แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  5 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 6 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  (สมศ. 12) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
คําคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน เทาํกับ 4.00 

รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / สภม. 7.4.1  รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  คะแนน 4.00 
 4.00 

ผลการดําเนนิงาน คะแนน  4.00 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ** (สมศ. 13) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช๎คําคะแนนผลการประเมินผลผู๎บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแตํงตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
คําคะแนนผลการประเมินผลผูบ๎ริหาร  เทํากับ 4.2794 
รายการเอกสารอ๎างอิง : มสธ. / กผ. 7.4.2 สรุปผลการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4.00 คะแนน 
 4.28 

ผลการดําเนนิงาน 4.2794 คะแนน 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 

KPI_7_4_2/KPI_7_4_2.xls


 
 

 
 

 
 
 
 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1 และ ก.พ.ร. 8) 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 



 
 

296 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ **  (สกอ. 8.1 และ ก.พ.ร. 8) 
 
** เป็นตัวบ่งชี้ทีป่ระเมินระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมนิของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล๎อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

     มหาวิทยาลัยโดยฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงานได๎มีการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับแรก (พ.ศ. 2552 – 2556) ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของมหาวิทยาลัย และได๎ผํานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย พร๎อมกับได๎มีการถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติราชการประจําปี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยจึงได๎มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) (พ.ศ. 2553 – 2557) พร๎อมทั้งจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

มสธ. 8.1-1 (1) 
แผนกลยุทธท์างการเงนิ     
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555 

มสธ. 8.1-1 (2) 
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 
(Rolling Plan) 

 
 
 
 
 

KPI_8_1/level1/8_1-1(1).pdf
KPI_8_1/level1/8_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎  

ในการจัดสรรและการวางแผนการใช๎จํายเงนิ มหาวิทยาลัยให๎ความสําคัญอยาํง
สูงตํอประสทิธิภาพ ความโปรํงใส และการตรวจสอบได๎ ตามหลกัการของการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี โดยมีหนํวยงานสํานักงานอธิการบดีทีป่ระกอบด๎วย กองคลัง กอง
แผนงาน และกองพัสดุ ทาํงานแบบบูรณาการ เพื่อให๎การจัดหา วางแผน และจัดสรร
การใช๎จํายให๎เป็นไปอยํางมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน ดังนี้ 
1.1 มีการนําสินทรัพย์ไปหารายได๎เข๎ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการตํางๆ  ได๎แกํ การ

นําเงินรายได๎ไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคงคลัง เป็นต๎น รวมถึง การนําอาคาร ครุภัณฑ์ / 
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํไปหารายได๎ 

1.2 มีการประมาณการรายได๎ โดยประมาณการยอดนักศึกษาลํวงหน๎า เพื่อ
นํามาใช๎ในการจัดทําประมาณการรายได๎ และรายจํายงบประมาณประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการประมาณการรายได๎จากดอกผลจากกองทุนตํางๆ  เพื่อใช๎เป็นแหลํงใน
การจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินกองทุนประจําปี 

1.4 มีการจัดหาทรัพยากรด๎านการเงินที่เป็นรายได๎ผํานการบริหารงานใน
หนํวยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

 
 
 
 
 
มสธ. 8.1-2 (1)  

นโยบายงบประมาณ ของ มสธ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ. 8.1-2 (2)  
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 
3725 / 2552 เร่ือง แตํงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการนาํเงิน
รายได๎ของมหาวิทยาลัยไปลงทนุหรือ
หาผลประโยชน ์

 

 
 
 
 
 

KPI_8_1/level2/Budget_policy_ปี2553.pdf
KPI_8_1/level2/8_1-2(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎
(ต่อ) 

2. มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด๎านการเงิน ดังนี้ 
2.1 มีหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจํายประจําปี โดยผํานความเห็นชอบ

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และเวียน
แจ๎งให๎หนํวยงานตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยได๎รับรู๎โดยทั่วกัน   

2.2 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เน๎นการใช๎กลยุทธ์โดยแยกภารกิจ
พื้นฐานงานประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตร์อยํางชัดเจน 

2.3 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เน๎นการใช๎กลยุทธ์แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

2.4 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายที่เน๎นการใช๎กลยทุธ์แยกตามยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ 7 ประเดน็ยุทธศาสตร์อยํางชัดเจน 

2.5 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายจําแนกตามกองทนุตําง ๆ 
2.6 มีการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคงคลัง 
2.7 มีการบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานบริการรูปแบบพิเศษที่เน๎นการ

ใช๎กลยุทธ์การพึ่งตนเอง  

มสธ. 8.1-2 (3)  
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ. 8.1-2 (4)  
มติคณะกรรมการนโยบายการเงนิและ
ทรัพย์สนิ  ครั้งที่  6/2552 เมื่อวนัที่ 21 
กรกฎาคม 2552 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. 8.1-2 (5)  
มติคณะกรรมการนโยบายการเงนิและ
ทรัพย์สนิ  ครั้งที่  7/2552 เมื่อวนัที่ 25 
สิงหาคม 2552 (วาระที่ 4.10) 

มสธ. 8.1-2 (6)  
มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2552 (วาระที่ 3.1) 

มสธ. 8.1-2 (7)  
งบประมาณรายจาํยเงินนอก 
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2553 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/ 
budget2552/indexframe/stou_53v2.html 

KPI_8_1/level2/Copy%20of%20Guideline_for_budget_allocationปี2553.pdf
KPI_8_1/level2/8_1-2(4).pdf
KPI_8_1/level2/8_1-2(5).pdf
KPI_8_1/level2/8_1-2(6).pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_53v2.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_53v2.html
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนกา ร ใ ช๎ เ งิ น อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎
(ต่อ) 

3. มีแนวทางการวางแผนการใช๎เงินที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใสและตรวจสอบได๎ ดังนี้ 
3.1  ให๎หนํวยงานเจ๎าของงบประมาณจะต๎องมีการวางแผนการใช๎เงินให๎

สอดคล๎องกับผลผลิต และเปูาหมายทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎
เป็นรายไตรมาส  หากเป็นงบประมาณแผํนดินจะต๎องมีการรายงานผลการ
ใช๎จํายงบประมาณทุกเดือน ผํานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล (สงป.301) ของสํานักงบประมาณ และ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง หากเป็นงบประมาณรายจํายเงินรายได๎ จะต๎องมีการ
รายงานผลผํานระบบ e-Unit Budget ของกองแผนงาน  

3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎างงบลงทุนประจําปีงบประมาณเสนอ
ตํอมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน   

มสธ. 8.1-2 (8) 
เอกสารงบประมาณแผํนดนิ มสธ. 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/OPR/Planning/ 
pl_2/budget2552/indexframe/ 
fbudget-2.htm 

มสธ. 8.1-2 (9) 
-แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช๎จําย 
 เงินงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2553 (ตามแบบสงป.301 และ 302) 
 (ไตรมาสที่ 4) 

มสธ. 8.1-2 (10) 
ระบบ e-Unit Budget 

มสธ. 8.1-2 (11) 
แผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มสธ. 8.1-2 (12) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา๎ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
KPI_8_1/level2/8_1-2(9).pdf
http://172.20.2.119/stouplan/index.php
KPI_8_1/level2/8_1-2(11).pdf
KPI_8_1/level2/8_1-2(12).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล๎องกับ

แผนปฏิบัติการในแตํละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณรายจาํยทีส่อดคล๎องกับแผนปฏบิัติราชการ
ประจําปีครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) พันธกิจดา๎นการจัดการเรียนการสอน 
2) พันธกิจด๎านการบริการวชิาการแกํสังคม 3) พันธกิจดา๎นการวิจัย 4) พันธกิจดา๎น
การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม และ 5) พันธกิจดา๎นการพฒันาองค์กร  ซึ่งใน 
พันธกิจด๎านที่ 5 มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์โครงสร๎างพืน้ฐาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มสธ. 8.1-3 (1) 
แผนปฏบิัติราชการประจาํปีของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(เฉพาะบทสรุปผูบ๎ริหาร) 

มสธ. 8.1-3 (2)  
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 
 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยําง
เป็นระบบ และรายงานตํ อสภา
สถาบันอยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง  

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ได๎แกํ  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบ
รายได๎และคํา ใช๎จํ าย รอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอผู๎บริหาร 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน (Audit Committee)  และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มสธ. 8.1-4 (1)  
รายงานการเงินรวม สาํหรับงวด 6  
เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 

มสธ. 8.1-4 (2)  
มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพยส์ิน คร้ังที่ 
1/2554 และ2/2554 (นัดพิเศษ) 
เร่ือง รายงานการเงินรวม ประจาํปี 
2553 (ยังไมํผํานการรับรองจาก
ผู๎สอบบัญชี) 
 

 

KPI_8_1/level3/8_1-3(1).pdf
KPI_8_1/level4/8_1-4(1).pdf
KPI_8_1/level4/8_1-4(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยําง

เป็นระบบ และรายงานตํ อสภา
สถาบันอยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง (ต่อ) 

 มสธ. 8.1-4 (3)  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 1 /2554 วันที่ 26 
ม.ค.2554 (วาระที่ 4.5) 

มสธ. 8.1-4 (4)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานฯ ครั้งที่ 2 /2554 วันที่ 21 
ก.พ.2554 (วาระที่ 5.1)     

มสธ. 8.1-4 (5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานฯ ครั้งที่ 3 /2554 วันที่ 21 
มี.ค.2554 (วาระที่ 5.1)      

มสธ. 8.1-4 (6)  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3 /2554 วันที่ 25 มี.ค.2554 
(วาระที่ 7.1) 

 

KPI_8_1/level4/8_1-4(3).pdf
KPI_8_1/level4/8_1-4(4).pdf
KPI_8_1/level4/8_1-4(5).pdf
KPI_8_1/level4/8_1-4(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการนําข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการ

วิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอยํางตํอเนื่อง  

มีการนําข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์งบการเงินที่สํานักงานตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบและรับรองแล๎ว ประจําปี

งบประมาณ 2552 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
2. วิเคราะห์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2553  เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพย์สิน 
3. วิเคราะห์ข๎อมูลคําใช๎จํายที่ได๎จากการจัดทําบัญชีต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ประจําปี

งบประมาณ 2553 เพื่อนําไปใช๎ในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปี 2554 

มสธ. / กค. 8.1-5 (1)  
วิเคราะห์งบการเงิน ประจําปี 2552  

มสธ. / กค. 8.1-5 (2)  
รายงานวิเคราะห์งบการเงนิ ปี 2553  

มสธ. / กค. 8.1-5 (3)  
รายงานต๎นทนุตํอหนํวยผลผลิต 
ประจําปี 2553 รอบ 12 เดือน 

6.  มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน๎าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช๎ เงินให๎เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  

 

มหาวิทยาลัยมีหนํวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี  โดยปฏิบัติงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตํออธิการบดี   เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงาน  รวมทั้ง การสอบทาน
การปฏิบัติงานทั้งด๎านการเงิน  การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข๎อบังคับ  และการ
ดําเนินงานตําง ๆ  เพื่อให๎การใช๎จํายเงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   รวมทั้ง มีการติดตามผลการดําเนินการแก๎ไขตามข๎อตรวจพบ/
ข๎อเสนอแนะ   เพื่อนําเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทราบด๎วย    

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (1) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัที่ 917 /2552        
เร่ือง  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (2)   
รายงานผลการตรวจสอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (3)   
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ  
โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  

KPI_8_1/level5/8_1-5(1).pdf
KPI_8_1/level5/8_1-5(2).pdf
KPI_8_1/level5/8_1-5(3).pdf
KPI_8_1/level6/8_1-6(1).pdf
KPI_8_1/level6/8_1-6(2).pdf
KPI_8_1/level6/8_1-6(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6.  มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหน๎าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช๎ เงินให๎เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (ต่อ) 

 

มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
(Audit Committee)  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งมีหน๎าที่ดังนี้ 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และของ
อธิการบดี ทั้งในด๎านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ(Performance  
and  Management Audit) 

2.  ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
แกํสภามหาวิทยาลัย  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

3.  แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได๎ตาม
ความเหมาะสม 

4.  ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
นอกจากนี้ สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน ซึ่งเป็นหนํวยงานตรวจสอบจากภายนอก เข๎า

ดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 

มสธ. / ตสน. 8.1-6 (4)   
รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน รอบ 6 เดือน   
(1 ตุลาคม 2552–31 มีนาคม 2553)  

มสธ. / กค. 8.1-6 (5)  
หนังสือสํานักงานตรวจเงินแผํนดินเข๎า
ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2553 
 

7.  ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช๎เงินให๎เป็นไปตามเปูาหมาย และนํา
ข๎อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช๎ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ  

มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการใช๎เงินให๎เป็นไปตามเปูาหมาย และนําข๎อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจในเร่ืองตําง ๆ ดงันี้  
1. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณประจําปี 
2. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแกํสังคม 
3. การวางแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4. การวางแผนด๎านการตรวจสอบภายใน 

มสธ. 8.1-7 (1) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 27 สิงหาคม 2553 

มสธ. 8.1-7 (2) 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 8 / 2553 วันที่ 24 กันยายน 
2553 

KPI_8_1/level6/8_1-6(4).pdf
KPI_8_1/level6/8_1-6(5).pdf
KPI_8_1/level7/8_1-7(1).pdf
KPI_8_1/level7/8_1-7(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
7.  ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ

ใช๎เงินให๎เป็นไปตามเปาูหมาย และนาํ
ข๎อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช๎ใน 

  การวางแผนและการตัดสินใจ  (ต่อ) 

 มสธ. 8.1-7 (3) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ. 8.1-2 (7) 

มสธ. / กผ. 8.1-7 (4) 
รายงานการประชุมคณะทาํงานเพื่อ
พิจารณาโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินงาน โครงการบริการวชิาการ
แกํสังคม (เงินแผํนดิน) คร้ังที่ 
10/2553 ลว.24 ก.ย.2553 

มสธ. / ตสน. 8.1-7 (5) 
 การประเมินความเสีย่งเพื่อการตรวจสอบ 
มสธ. / ตสน. 8.1-7 (6) 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 
2554 (อธิการบดีอนุมัติ ณ 30 
กันยายน 2553) 

 
 
 
 
 

KPI_8_1/level7/8_1-7(4).pdf
KPI_8_1/level7/8_1-7%20(5)%20.pdf
KPI_8_1/level7/8_1-7%20(6)%20.pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข๎อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข๎อ 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  6 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 7 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย



 
 

 
 

 
 
 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1) 
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน๎สังกัด (สมศ.15 และ ก.พ.ร.7.2) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแตํระดับภาควิชาหรือ
หนํวยงานเทียบเทํา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  

ฝุายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นหนํวยงานกลางที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กําหนดให๎มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยํางตํอเนื่อง 
ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับสาขาวิชา  

และระดับสํานัก / สถาบัน ทําหน๎าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน 
กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งใช๎กับทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัย  

 

มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (1) 
รายชื่อคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา  
- ระดับมหาวิทยาลัย 
- ระดับสาขาวิชา 
- ระดับสาํนัก 
- ระดับสาํนักงานอธิการบดี 
- ระดับศูนย์วทิยพัฒนา 

มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (2) 
คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 
  

KPI_9_1/9_1-1(1).pdf
KPI_9_1/9_1-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 3. มีการนําระบบ PDCA มาใช๎ในการประกันคุณภาพในทุกองค์ประกอบและทุกตัว

บํงชี้ 
4. มีการบูรณาการตัวบํงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ ก.พ.ร. เข๎าด๎วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบํงชี้อัตลักษณ์  โดยระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา ใช๎ตัวบํงชี้ที่ 16 และ 17 ของ สมศ.  ระดับ
สํานัก/สถาบันใช๎ตัวบํงชี้ที่ 17 ของ สมศ.  และระดับหนํวยงานสนับสนุนได๎กําหนด
ตัวบํงชี้ใหมํโดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหนํวยงานมาใช๎
เป็นกรอบในการกําหนดตัวบํงชี้ซึ่งสะท๎อนคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล  

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย 
ใช๎ 10 องค์ประกอบ  ตามแนวทาง สกอ.  และเพิ่มเติมตัวบํงชี้ สมศ.  
ก.พ.ร. และตัวบํงชี้อัตลักษณ์  รวมทั้งสิ้น 43 ตัวบํงชี้ 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวิชา   
ใช๎  9 องค์ประกอบ 41 ตัวบํงชี ้

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุน    
ใช๎  3  องค์ประกอบ 8 ตัวบํงชี ้ 

 ยกเว๎น  บางหนํวยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองค์ประกอบตามภารกิจที่
เก่ียวข๎อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
  สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน  ใช๎ระบบคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน  และไมํกําหนดคําน้ําหนัก  (คือ ทุกตัวบํงชี้มีน้ําหนักเทํากับหนึ่ง) และแบํง 
ตัวบํงชี้ออกเป็น 3 กลุํม  คือ ปัจจัยนําเข๎า  กระบวนการ  และผลผลิต ทั้งนี้ได๎มีการ
กําหนดให๎ตั้งคําเปูาหมายของตัวบํงชี้ทุกตัวไว๎ที่เกณฑ์ขั้นต๎นของคะแนนระดับ 4 
5. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี   
6. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของทุก

หนํวยงานในมหาวิทยาลัยให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
7. มีการประชุมชี้แจงให๎ทุกหนํวยงานทราบเพื่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยํางตํอเนื่องเป็นประจํา 
8. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา / 

หนํวยงานสนับสนุนให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกปีการศึกษา   
9. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหนํวยงานในทุกปีการศึกษา 
10. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของหนํวยงาน
ตํางๆ รํวมกัน 

11. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางสถาบัน ในเวที
ประชุม QA Forum ของที่ประชุม ทปอ. อยํางสม่ําเสมอ 

มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (3) 
หนังสือขอเชิญเข๎ารํวมประชุมเตรียม
ความพร๎อมสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1-3) 

(เนื่องจากกิจกรรมตามผลการด าเนินงาน
ข้อ 8 – 12 เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานเป็น
ประจ าทุ กปี  ซึ่ ง ผลกา รด า เนิน งาน
ประจ าปีการศึกษา 2553 ก าหนดเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็น
ต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการจัดท า
รายง านการประ เมิ นตน เอง  จึ ง ใ ช้
เอกสารอ้างอิงประจ าปีการศึกษา 2552 
แทน ดังรายการข้างล่างนี้) 
มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (4) 

การปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปี
การศึกษา 2552 

มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (5) 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ๎ลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2552 

มสธ. / ศปศ. 9.1-1 (6) 
ตัวอยํางรายงานการประชุม QA 
Forum  

 

KPI_9_1/9_1-1(3).pdf
KPI_9_1/9_1-1(4).pdf
KPI_9_1/9_1-1(5).pdf
KPI_9_1/9_1-1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห๎

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู๎บริหารสูงสุดของ
สถาบัน  

มีการกําหนดนโยบายและให๎ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู๎บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต๎การมีสํวนรํวมจากภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอก ทําหน๎าที่กํากับดแูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดบั
มหาวิทยาลยั และระดบัหนํวยงาน 

2. ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีของทุกหนํวยงาน  มหาวิทยาลัย
ได๎มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจประเมินทุก
คร้ัง 

3. มีการกําหนดตัวบํงชี้ “ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง” ไว๎ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนํวยงานในมิติที่ 4 

4. มีการกําหนดตัวบํงชี้  “ระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน”  ไว๎ในคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ของทุกหนํวยงาน 

มสธ. / ศปศ. 9.1-2 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-1 (1) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-2 (2) 
รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

มสธ. / ศปศ. 9.1-2 (3) 
คําอธิบายตัวชี้วัด (บังคบั) ใน 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ 2553 
(ระบบ e-Performance) 
 

 

 
 
 
 
  

KPI_9_1/9_1-2(2).pdf
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการกําหนดตัวบํงชี้ เพิ่มเติมตาม 

อัตลักษณ์ของสถาบัน 
1. มหาวิทยาลัยได๎กําหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุก

หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งเพิ่มเติมตัวบํงชี้อัตลักษณ์ เพื่อสะท๎อน
คุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล  ซึ่งจะสามารถรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโดย สกอ. สมศ.และหนํวยงานอื่นๆ  ได๎อยํางเหมาะสม 

2. มีการบูรณาการตัวบํงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ ก.พ.ร. เข๎าด๎วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบํงชี้อัตลักษณ์  โดยระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา ใช๎ตัวบํงชี้ที่ 16 และ 17 ของ สมศ.  ระดับ
สํานัก/สถาบันใช๎ตัวบํงชี้ที่ 17 ของ สมศ.  และระดับหนํวยงานสนับสนุนได๎กําหนด
ตัวบํงชี้ใหมํโดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหนํวยงานมาใช๎
เป็นกรอบในการกําหนดตัวบํงชี้ซึ่งสะท๎อนคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล  

มสธ. / ศปศ. 9.1-3 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-1 (2) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการดําเนินงานด๎านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ๎วน 
ประกอบด๎วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตํอสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข๎อมูลครบถ๎วนตามที่
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน  

1. การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพเริ่มจากสํวนกลางคือศูนย์ประกัน ฯ  ได๎
ออกแบบรูปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ทั้งระดับสาขาวิชา   
หนํวยงานสนับสนุน  และระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําปีเพื่อให๎  SAR ทุกหนํวยงานมีเนื้อหาสาระที่จําเป็นและพอเพียง
ตํอการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นจะมีการประชุมหารือรํวมกับ
หนํวยงานตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องเพื่อรับฟังความคิดเห็นกํอนประกาศให๎ทุกหนํวยงาน
นําไปใช๎ 

2. มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี  โดย
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให๎หนํวยงานตํางๆ ต๎องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองประจําปีตั้งแตํปีการศึกษา 2546 เป็นต๎นมา จากนั้นจะกําหนดชํวงเวลาที่
ต๎องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตํงตั้งประจําปีตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี เพื่อ
เรํงรัดให๎กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดําเนินงานได๎แล๎ว
เสร็จภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

3. มีการเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ตํอคณะกรรมการตํางๆ ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
3.2 คณะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประ เมินผลง าน  (Audit 

Committee) ที่แตํงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ 
3.4 สภามหาวิทยาลัย  

มสธ. / ศปศ. 9.1-4 (1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOC
UMENT/QAChannel/QA.html 

มสธ. / ศปศ. 9.1-4 (2) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552 
โดยผํานทีป่ระชุมตาํงๆ ที่เก่ียวข๎อง 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QA.html
KPI_9_1/9_1-4(2).pdf
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 4. มีการบันทึกผลการดําเนินงานตามรายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ให๎

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผํานระบบ CHE QA Online 
5. มีการกํ าหนดให๎นํ าผลประเมินคุณภาพการศึกษา หรือข๎อสั ง เกตจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปจัดทําแผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับสาขาวิชา และหนํวยงาน
สนับสนุน 

มสธ. / ศปศ. 9.1-4 (3) 
ระบบ CHE QA Online 

มสธ. / ศปศ. 9.1-4 (4) 
ตัวอยํางการติดตามผลการพัฒนาและ
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี
การศึกษา 2551  

5. มีการนํ าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสํงผลให๎มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบํงชี้  

มหาวิทยาลัย /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันได๎นําผลการประกันคุณภาพรวมทั้ง
ข๎อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหนํวยงานตนเอง  โดยจะแสดงไว๎อยํางชัดเจนใน SAR 
(สํวนที่ 1) นอกจากนี้  ในสํวนท๎ายของ  SAR (สํวนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห์  SWOT  
ตนเองไว๎ด๎วย 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได๎นําตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาไปกําหนดไว๎
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และถํายทอดตัวบํงชี้ตํางๆ ไปยัง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบํงชี้ทุกตัวผํานระบบการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนํวยงาน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตํอ
อธิการบดี และรองอธิการบดีที่กํากับดูแลทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน   

มสธ. / ศปศ. 9.1-5 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-4 (4) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-5 (2) 
ระบบ e-Performance  

 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
KPI_9_1/9_1-4(4).pdf
http://172.20.2.167:8080/ePerformance/
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6. มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ได๎ขอความรํวมมือจากหนํวยงาน
ตํางๆ  เพื่อจัดทําระบบข๎อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช๎
รํวมกันได๎ทุกระดับ ดังนี้ 
1.  จัดทําข๎อมูลกลาง  (ข๎อมูลพื้นฐาน)   ซึ่งได๎แก ํ
          -  ข๎อมูลนักศึกษา / ผู๎สําเร็จการศึกษา  -  ข๎อมูลบุคลากร 
          -  ข๎อมูลหลักสูตร    -   ข๎อมูลงบประมาณ      
2.  จัดทําข๎อมูลระดับตัวชี้วัด   ในกรณีที่ต๎องใช๎ผลประเมินรํวมกัน   มีการประชุม

หารือเพื่อกําหนดเจ๎าภาพหลัก   เพื่อรับผิดชอบการตอบตัวบํงชี้เหลํานั้น รวมทั้ง
การจัดหาเอกสารหลักฐานอ๎างอิงแล๎วประกาศข๎อมูลเพื่อให๎หนํวยงานตํางๆ 
รับทราบและโต๎แย๎งเพื่อหาข๎อยุติกํอนนําไปใช๎จัดทํา  SAR  ซึ่งทําให๎ข๎อมูลของ 
ตัวบํงชี้ดังกลําวทั้งในระดับหนํวยงานและระดับมหาวิทยาลัยสอดคล๎องไปใน
ทิศทางเดียวกัน    

มสธ. / ศปศ. 9.1-6 (1) 
http://eservice.stou.ac.th/ 
EDOCUMENT/QAChannel/ 
QAIndex/QA53/SAR_QA53.htm 

 
 

 

7. มีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
กา ร ป ร ะกั น คุ ณภ าพ กา รศึ กษ า 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู๎ใช๎บัณฑิต และ
ผู๎ใช๎บริการตามพันธกิจของสถาบัน  

1.  กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยได๎เรียนเชิญผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย ได๎แกํ นายจ๎าง บัณฑิต ศิษย์เกํา เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลกับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี 

2.   มีการถํายทอดองค์ความรู๎ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให๎แกํผู๎นําชมรมนักศึกษา มสธ. ได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ และมี
สํวนรํวมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนําระบบ หรือกระบวนการคุณภาพ
ไปปรับใช๎ในการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา  

มสธ. / ศปศ. 9.1-7 (1) 
รายชื่อนายจ๎าง บัณฑติ ศิษย์เกํา ที่
เข๎ามาให๎สัมภาษณ์แกํคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มสธ. / ศปศ. 9.1-7 (2) 
ตัวอยํางเอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง “การประกันคุณภาพกับการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา”   

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/SAR_QA53.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/SAR_QA53.htm
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/QAIndex/QA53/SAR_QA53.htm
KPI_9_1/9_1-7(1).pdf
KPI_9_1/9_1-7(2).pdf
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8. มีเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน

การประกันคุณภาพการศึกษาระหวําง
สถาบัน และมีกิจกรรมรํวมกัน  

มีการสํงเสริมการสร๎างเครือขํายประกันคุณภาพระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. มีการเชิญให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเข๎ามาเป็นกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนํวยงาน  
2. มีการเชิญให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเข๎ามาเป็นผู๎ประเมินคุณภาพ

การศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนํวยงาน 
3. มีการสํงผู๎แทนมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมเป็นสมาชิกเครือขํายที่ประชุมกลุํมเสวนา 

(Quality Assurance Forum) ของที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย ซึ่งมี
กิจกรรมรํวมกัน รวมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นประจําทุกเดือน 

4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 
พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 106 คน 

มสธ. / ศปศ. 9.1-8 (1) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-1 (1) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-8 (2) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-2 (2) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-8 (3) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-1 (6) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-8 (4) 
โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ เพื่อ
เตรียมความพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปี
การศึกษา 2553 (คร้ังที่ 3) และคําสั่ง
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 
329 / 2554 เร่ืองให๎บุคลากรเดินทาง
ไปปฏบิัติราชการตํางจังหวัดเพือ่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียม
ความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพฯ  

 
  

KPI_9_1/9_1-8(4).pdf
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9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด๎านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวํยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรํให๎หนํวยงาน
อื่นสามารถนาํไปใชป๎ระโยชน์  

มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ได๎แกํ  
1.   มีการแจ๎งเตือนผลการดําเนินงานของตัวบํงชี้ที่ยังไมํบรรลุ เปูาหมาย (QA 

Warning) เพื่อเรํงรัดให๎หนํวยงานตํางๆ ให๎ข๎อมูลหรือเรํงดําเนินการให๎ผลการ
ประเมินอยูํในระดับที่ดีขึ้น 

2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา / 
หนํวยงานสนับสนุนให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกปีการศึกษา  เพื่อสร๎างมาตรฐาน
การตรวจประเมินเป็นมีความเป็นเอกภาพ 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของหนํวยงาน
ตํางๆ รํวมกัน  

มสธ. / ศปศ. 9.1-9 (1) 
บันทึกที่ ศธ 0522.13 / 301 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2554 เร่ือง QA 
Warning และบนัทึกที่ ศธ 0522.05 
(01) / 1074 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2554 เรื่องขอแจ๎งมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 12 / 
2554 

มสธ. / ศปศ. 9.1-9 (2) 
อ๎างถึงเอกสาร มสธ./ศปศ. 9.1-1 (4) 
- (5) 

มสธ. / ศปศ. 9.1-9 (3) 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

9_1-9(1).pdf
KPI_9_1/9_1-9(3).pdf
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เกณฑ์การประเมิน (ระดบัมหาวิทยาลัย) :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6

ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  7 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 9 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 



 
 

 
 

 
 
 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  
10.2 ผลที่เกิดกับผู๎เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู๎ เจตนคติที่ด ีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์ทั้ง 3 ดา๎น 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 10 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 



 
 

319 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) **** 
 
**** ประเมินในภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยัเทํานัน้  และไมนํําคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
และสํงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล   

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้   
1.  มีนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) และ

สํงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล  
2.  มีคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 

 
มสธ. / สบศ. 10.1-1(1)   

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มสธ. 
มสธ. / สบศ. 10.1-1(2) 

แผนการปฏบิัติงานการจัดกิจกรรม
สนับสนนุนโยบาย 3 ดี (3D) ของ 
มสธ. พ.ศ.2553 - 2554 

มสธ. / สบศ. 10.1-1(3)  
คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบาย 3 ดี 
(3D) 

 
 
 
 

KPI_10_1/10_1-1(1).pdf
KPI_10_1/10-1-1(2).pdf
KPI_10_1/10_1-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ๎างอิง 
2. จัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมด๎าน
ประชาธิปไตย ดา๎นคุณธรรม จรยิธรรม 
และด๎านภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติด 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสํงเสริมสนับสนุนให๎ชมรมนักศึกษาบริหารงานด๎วยความ
เข๎มแข็งและจัดกิจกรรมนักศึกษาให๎แกํสมาชิกของชมรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ให๎
ผู๎นําชมรมนักศึกษา ได๎มีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํา
แผนกิจกรรมประจําปี มีความรู๎ความเข๎าใจในนโยบาย 3 D และนําไปใช๎ในการจัดกิจกรรม 
ชมรมนักศึกษา    รวมถึงได๎พัฒนาทักษะการเป็นผู๎นํา เรียนรู๎เข๎าใจและนําคุณธรรมมาใช๎
ในการบริหารงานชมรมและในชีวิตประจําวัน   

มหาวิทยาลัยจึงได๎จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎ด๎านประชาธปิไตย ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และด๎านภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติด ในการสัมมนาผู๎นําชมรมนักศึกษา 
ระหวํางวันที่ 3 - 5 มิ.ย. 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มสธ. / สบศ. 10.1-2 (1)  
บันทึกอนุมัติจัดกิจรรมสัมมนาผูน๎ํา
ชมรมนักศึกษา 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มีองค์ความรู๎และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 
ดี (3D) อยํางมีคุณภาพ 
 

มีการบรรยายให๎ความรู๎แกํคณาจารย์ที่ปรึกษาประจําชมรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2554 ณ อาคารพิทยพัฒน์ และบรรยายให๎ความรู๎แกํนักแนะแนวศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 10 แหํง และผู๎นําชมรมนักศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศในการสัมมนาผู๎นํา
ชมรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 3 - 5 มิ.ย.54 

มสธ. / สบศ. 10.1-3 (1)  
บันทึกอนุมัติการจัดสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

มสธ. / สบศ. 10.1-3 (2)  
เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

  

KPI_10_1/10_1-2(1).pdf
KPI_10_1/10_1-3(1).pdf
KPI_10_1/10_1-3(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ๎างอิง 
4. ให๎ความรํวมมือกับทุกฝุายในการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 
3 ดี (3D) 

  

มหาวิทยาลยัให๎ความรํวมมือกับทุกฝุายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถาน 
ศึกษา 3 ดี (3D) โดยสนบัสนนุงบประมาณสาํหรับกิจกรรมชมรมนักศึกษา จํานวน 
20,000 บาท เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุน โครงการกีฬาสัมพนัธ์ชมรมนักศึกษา 
และชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต๎  (คร้ังที่ 8 )   “ กีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. – 
ท๎องถิ่น รํวมใจต๎านภัยยาเสพตดิ” เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดชุมพร  
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร จํานวน 17 คนไปรํวมกิจกรรม 

มสธ. / สบศ. 10.1-4 (1)  
บันทึกขออนุมัติเงินสนับสนนุกิจกรรม
ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชุมพร 
(เป็นกรณีพิเศษ) 

5.กํากับ ติดตามให๎สถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมสํงเสริมให๎การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามให๎สถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมสํงเสริมให๎
การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมีนโยบายที่ชัดเจน 
ในการพัฒนาเยาวชนให๎เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพถึงพร๎อมซึ่งความเป็นคนเกํง 
คนดี และคนมีความสุข เพื่อให๎เยาวชนของชาติได๎รับประสบการณ์ในการเรียนรู๎ 
คุณธรรม  อาทิ  

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. อุดรธานี ประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนจัดกิจกรรม 
ที่มุํงเน๎นภารกิจทัง้ 3 ด๎าน (3D)  เป็นโครงการบริการวชิาการแกํสังคม “โครงการคําย 
คุณธรรมเยาวชน 3D”  เมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2554  รูปแบบคํายคุณธรรม  ซึ่งเป็น 
กระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ 
เด็กและเยาวชนได๎ใกล๎ชดิกับพทุธศาสนา ได๎ศึกษารู๎ซึ้งถึงหลักธรรม และรู๎จักปฏิบัต ิ
ธรรมตามสมควรแกํวัย  เพื่อนําหลักธรรมไปพัฒนาตนเอง ดํารงตนอยูํในสังคมรํวมกับ 
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขตามวิถีทางแหํงการทําความดี ตามหลัก  3 ดี (3D) และสามารถ 
นําไปประยุกต์ใช๎ ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎อง รวมทั้งมีสติ สมาธิ และนาํหลักธรรม 
ไปใช๎ในการดําเนนิชีวิตได๎อยํางเหมาะสม   โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนตําง ๆ  ในจังหวัด 
อุดรธานี เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 173 คน จากเปูาหมาย 150 คน 

มสธ. / สบศ. 10.1-5 (1)  
รายงานผลการดําเนนิโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม โครงการคําย
คุณธรรมเยาวชน 3D  

 

KPI_10_1/10_1-4(1).pdf
KPI_10_1/10_1-5(1).pdf
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข๎อ 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  4 ข๎อ 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน 5 ข๎อ 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน**** 
 
**** ประเมินในภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยัเทํานัน้  และไมนํําคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    

3D จํานวน 1 ด๎าน 
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    
    3D จํานวน 2 ด๎าน 
3.  มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    

3D  ครบทั้ง 3 ด๎าน 
 

กิจกรรมด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
มีการจัดประชุมกลุํมยํอย 10 กลุํม  ประกอบด๎วยบุคลากร 4 ฝาุย ได๎แกํ   

1) ชมรมนักศึกษา  
2) คณาจารย์ทีป่รึกษาประจําชมรมนักศึกษา  
3) ผู๎อํานวยการและนักแนะแนวฯ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 10 แหํง และ  
4) สํานักบริการการศึกษา เพื่อกําหนดและ พิจารณาแผนงานกจิกรรมปีงบประมาณ 

2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) 
 

กิจกรรมด๎านการสํงเสริมให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
    จัดให๎มีการบรรยาย เร่ือง คุณธรรม และความเป็นไทยสําหรับผู๎นําชมรมนักศึกษา  
โดย พระอธิการประสิทธิ สลีคุโณ เจ๎าอาวาสวัดสระเภา เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2554 
ณ ห๎องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มสธ. / สบศ. 10.2-1 (1)   
บันทึกขออนุมัติจัดสัมมนาผู๎นาํชมรม
นักศึกษา ประจาํปี 2554 
 

มสธ. / สบศ. 10.2-1 (2)   
กําหนดการสัมมนาผู๎นําชมรม
นักศึกษาด๎วย 3D 
 
 
 
 
 

 

KPI_10_2/10_2-1(1).pdf
KPI_10_2/10_2-1(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    

3D จํานวน 1 ด๎าน 
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    
    3D จํานวน 2 ด๎าน 
3.  มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย    

3D  ครบทั้ง 3 ด๎าน (ต่อ) 
 

กิจกรรมด๎านการหํางไกลยาเสพติด (Drug –Free) 
1. มีการจัดกิจกรรมโครงการ“ กีฬา มสธ.14 จังหวัดภาคใต”๎ เมื่อวันที่ 6-8 

พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดชุมพร 
 
2. มีการจัดสัมมนาผูน๎ําชมรมนกัศึกษา “กีฬาสัมพันธผ์ู๎นาํชมรมนักศึกษาต๎านภัย

ยาเสพติด”  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ อาคารสุโขสโมสร  

มสธ. / สบศ. 10.2-1 (3)   
บันทึกขออนุมัติอาจารย์ทีป่รึกษา 
เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการชมรม 
นักศึกษา มสธ. 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรม

สนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 1 ด๎าน 

- มีกิจกรรม
สนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 2 ด๎าน 

- มีกิจกรรม
สนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 3 ด๎าน 

 
 
 
 
 
 

KPI_10_2/10_2-3(1).pdf
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ผลการประเมิน : 
 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

คําเปูาหมาย  ครบทั้ง 3 ด๎าน 
 5.00 

ผลการดําเนนิงาน ครบทั้ง 3 ด๎าน 

*การบรรลุเปูาหมาย   = บรรลุเปูาหมาย     X = ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
ในปีการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมเรียบร้อย

แล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการพัฒนากระบวนการวางแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ 
2. มีการก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปียังมีความซ้ าซ้อนกัน 
  

1.1 ควรทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ว่ามีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

 
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

 1. มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยผ่านกระบวนการ
จัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับ 

2. มีระบบ e-Performance  ซึ่งใช้รองรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน และมีการน าเสนอผลการปฏิบัติ
ราชการต่อผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - 

2. มีคณาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน  (ตัวบ่งชี้ สมศ.1) 

1.1.เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้ไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยทางไกล สมศ.
ไม่ควรน าตัวบ่งชี้นี้มาใช้ประเมิน มสธ. 

2. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการให้สาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

2.2 ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ต้องเขียนบทความการ
วิจัยก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.3 จัดฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 
2.4 จัดให้มีการประชุม Grad Research ในระดับชาติ และมีการท า 

Proceeding Report  
2.5 สนับสนุนให้สาขาวิชาร่วมมือกับสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพภายนอก 

ออกวารสารหรือจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ยังไม่มีการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถ้วนทุกกิจกรรม  
 
 
 
 
 

 

1.1 ควรให้ความส าคัญกับการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถ้วนทุกกิจกรรม และเนื่องจากมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในส่วนกลางและศูนย์วิทยพัฒนา ทั้ง 10 
แห่ง  ดังนั้น ส านักบริการการศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงาน
กิจกรรมนักศึกษา ควรก าหนดรูปแบบการประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาให้เป็น
มาตรฐาน และมีการสรุปผลความส าเร็จของโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา 
รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง โดยอาจมีการ
ประเมินเป็นรายภาคหรือรายปี 

2. ยังมิได้ให้ความส าคัญระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
เท่าที่ควร  และฐานข้อมูลศิษย์เก่าไม่สมบูรณ์  

2.1 ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และ
จัดท าฐานข้อมูลศิษย์ เก่าและพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์ เก่า  โดยจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลกลางที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพราะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
ในสาขาอาชีพ ซึ่ งเป็นพลังส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลาง (สวพ.) ในการบริหารจัดการงานวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย  ซึ่งเอื้อต่อ
การขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.1 ปรับปรุงระบบกลไกภายในให้การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น 

 
2.มีระบบการสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย  โดยการ

จัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัย และการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
- 

    3. อาจารย์มีศักยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 3.1 ควรให้อาจารย์ที่มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกเป็น 
อาจารย์พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจัยทีม่ีประสทิธิภาพผ่านสื่อทุกดา้น (วทิยุโทรทศัน์ ,
เว็บไซด์, สื่อสิ่งพิมพ์, ข่าววิจัยรายเดือน และการประชุมทางวชิาการ) 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดบัชาติและนานาชาติยัง 

มีน้อย 
1.1 ควรหาแนวทางและสร้างกลไกสนบัสนุนการตีพิมพ ์/ เผยแพร่งานวิจัย

และบทความวิจัยของคณาจารย ์/ นักวิจัยให้มากข้ึน 
1.2 ส่งเสริมให้มีระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
1.3 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันทัง้ในและต่างประเทศเพื่อ 

เพิ่มช่องทางการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย 
2.  สาขาวิชาต่าง ยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ / นานาชาต ิ 
2.1 สาขาวิชาควรให้ความร่วมมือกับการจัดเก็บข้อมูลการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ / นานาชาติ  
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและวชิาชีพที่หลากหลาย 

รูปแบบ และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ผลการด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในภาพรวมของ 

สถาบนัเป็นผลการด าเนินงานจากหน่วยงานสนับสนนุ ในขณะที่ผลการ 
ด าเนินงานของสาขาวิชายังมีน้อย 

1.1 ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าสาขาวชิามสี่วนร่วมในกิจกรรมการ 
บริการวิชาการแก่สังคมมากข้ึน 

 
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีแผนแมบ่ทการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมอย่างเปน็รูปธรรม มีการบรรจุ

โครงการ / กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีและมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดป ีรวมทั้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ 

1. ควรก าหนดค่าเปา้หมายของตัวบ่งชีต้่าง ๆ ในแผนแมบ่ทการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมนิความส าเร็จของแผนฯ 
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 
ระบบ 

1. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวฒันธรรมให้เป็นที่ยอมรับ 

 
นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

- 1. มีความหลากหลายของกิจกรรมในการอนุรักษ์และเสริมสร้าง 
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า เพื่อ
ผลการด าเนินงานที่ดีของสถาบัน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส เท่าเทียมกัน 

- 

2. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเปา้หมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ผ่าน 
กระบวนการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการประจ าป ีของทุกหน่วยงาน 

2. ควรขยายผลการจัดท าค ารับรองฯ จนถึงระดับหัวหน้างาน / หัวหน้า 
ฝ่าย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลัยในภาพรวมยังไม่ 

เข้มแข็ง 
1.  ควรปฏิรูป / ปรับโครงสร้างหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและก้าวทนัต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

2. ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
อย่างสมบูรณ์ 

2. ควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ 
บัญชี 3 มิติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับสูง โดยใช้ 

งบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วนที่สูง ท าให้สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว 
- 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินนอกงบประมาณหลายลักษณะที่
สอดคล้องกับสภาพการใช้จ่าย ทั้งเงินรายได้ประจ าป ีเงินกองทุน เงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ และเงินคงคลัง นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยมนีโยบายในการ 
สร้างความมัน่คงทางดา้นการเงนิ โดยก าหนดให้ในแต่ละป ีจะรกัษาเงิน 
คงคลังไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของวงเงินรายได้สะสม 

- 

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “รวมบริการ ประสาน 
ภารกิจ” เป็นการบริหารงานที่เอื้ออ านวยต่อการใช้ทรัพยากรภายในและ 
ภายนอกร่วมกันของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. หน่วยงานสนับสนนุต้องมีความเข้มแข็งและตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารงานมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏบิัติงานที่จะสนบัสนนุการขับเคลื่อนของงานสาย
วิชาการให้บรรลุผลส าเร็จ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  ฐานข้อมูล การตัดสินใจทางการเงินยังไม่เปน็ระบบ และไมส่ะดวกต่อ 

การใช้งาน 
1.ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางการเงินที่มีรายละเอียดมากพอ 

ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ 

2. ระเบียบการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได)้ ยังไม่คล่องตัว 
เท่าที่ควร 

2. ควรปรับปรุง / แก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงิน 
รายได้) ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมรองรับการออกนอกระบบ 

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของทุกหน่วยงาน 

ทั้งระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 
1. มีการสัมมนา / ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ / พัฒนาตัวบ่งชี้อตัลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยัให้สามารถสะท้อนความเป็นอุดมศึกษาทางไกลชัน้น ายิ่งขึน้ 

2. ผู้บริหารระดับสงูให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนงาน

ประกันคุณภาพ และยังกา้วไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาระบบ
ประกันคุณภาพ 

1.1 ผู้บริหารหน่วยงานต้องพฒันาระบบประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน 
โดยให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

1.2 ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บคุลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. องค์ประกอบและตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศึกษาบางตวัไม่ 

เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเปิด อาท ิตัวบ่งชี้ที ่2.8.1 การหางานท า 
ของบัณฑิตจบใหม่ (ตัวบ่งชี้ สมศ.1) 

2. มหาวิทยาลยัได้ทักทว้งและเสนอตัวบ่งชี้ที่ใช้เทียบแทน 

นวัตกรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
- 1. มีการจัดท า QA warning ของตัวบ่งชีท้ี่มีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้าหมาย 

เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทราบและหาแนวทางแก้ไข 
2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน เพื่อเป็นการประเมินอภิมานผลการประเมินร่วมกนัก่อนที่จะ 
เสนอรายงานผลการประเมินคณุภาพที่เป็นทางการต่อหน่วยรับประเมิน 
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ภาคผนวก 
 

- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา..................................................... 
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
- อื่นๆ  

 
 



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ - 8 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ * / ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.00 คะแนน - 4.82 คะแนน / 4.82

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน * / **

4 ข้อ - 4 ข้อ / 4.00

รวมคะแนน 18.82

จ านวนตัวบ่งชี้ 4

4.71

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ประจ าปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

1.1.1(2)

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

1.1

1.1.2

1.1.1(1)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ข้อ - 4 ข้อ / 4.00

ร้อยละ 24 178 ร้อยละ 44.39 / 5.00
401

ร้อยละ 48 315 ร้อยละ 78.55 / 5.00
401

5 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

4 ข้อ - 3 ข้อ x 3.00

รวมคะแนน 37.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 8

4.63

2.7

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน **

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 **
2.6

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.1

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับนักศึกษา **

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ร้อยละ 80 22 ร้อยละ 22.45 x 1.12

98

4.00 คะแนน - 4.6477 คะแนน / 4.65

ค่าเฉล่ีย 4.00 13.790 ค่าเฉล่ีย 1.38 x 1.38

10

ค่าเฉล่ีย 4.00 2.750 ค่าเฉล่ีย 2.75 x 2.75

1

ดัชนีคุณภาพ 4.80 2,148 ดัชนีคุณภาพ 5.357 / 4.46

401

รวมคะแนน 51.36

จ านวนตัวบ่งชี้ 13

3.95

2.8.4

2.8.5

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ.

การพัฒนาคณาจารย์

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี

2.8.2 คุณภาพของบัญฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.8.1

2.8.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร **

6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ** 5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 10.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 2

5.00

รวมคะแนน 10.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 2

5.00

3.2

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ - 8 ข้อ / 5.00

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์

4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

4.00 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.21 / 4.21

รวมคะแนน 14.21

จ านวนตัวบ่งชี้ 3

4.74

ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 2.20 x 2.20

ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 3.12 x 3.12

ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.58 / 4.58

รวมคะแนน 24.11

จ านวนตัวบ่งชี้ 6

4.02

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ.

4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4.3.3

4.1

4.2

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ.

4.3.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 10

จ านวนตัวบ่งชี้ 2

5.00

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ค่าเฉล่ีย 4.00 - ค่าเฉล่ีย 1.74 / 1.74

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก

4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

ประเด็นที่ 1 4 ข้อ - 4 ข้อ / 5.00

ประเด็นที่ 2 4 ข้อ - 4 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 26.74

จ านวนตัวบ่งชี้ 6

4.46

5.2

5.2.3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ.

5.1

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ.

5.2.1

5.2.2

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 15.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 3

5.00

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

6.1.1

6.1.2

6.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ** 4 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ระบบบริหารความเส่ียง 5 ข้อ - 6 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 20.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 4

5.00

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 4 คะแนน - 4.00 คะแนน / 4.00

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 คะแนน - 4.2794 คะแนน / 4.28

รวมคะแนน 28.28

จ านวนตัวบ่งชี้ 6

4.71

7.4.1

7.4.2

7.3

7.4

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.2

7.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ** 6 ข้อ - 7 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

รวมคะแนน 5.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ - 9 ข้อ / 5.00

รวมคะแนน 5.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.84

รวมคะแนน 5.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 1

5.00เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ.

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)

(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ.

9.1.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



บรรลุเปา้หมาย คะแนน
ตัวตั้ง / = บรรลุ การประเมิน

ตัวหาร X = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ 2553

ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ข้อ - 5 ข้อ / 5.00

ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ 

เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

3 ข้อ - 3 ด้าน / 5.00

รวมคะแนน 10.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 2

5.00

รวมคะแนน 10.00

จ านวนตัวบ่งชี้ 2

5.00

รวมคะแนน 111.21

จ านวนตัวบ่งชี้ 23

4.84

รวมคะแนน 184.31

จ านวนตัวบ่งชี้ 42

4.39

หมายเหตุ

* หมายถงึ เป็นตัวบ่งชี้อตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย / หน่วยงาน

** หมายถงึ ตัวบ่งชี้ที่ประเมนิในระดับมหาวทิยาลัย และใชผ้ลประเมนิของมหาวทิยาลัยเป็นผลประเมนิของสาขาวชิา

*** หมายถงึ ตัวบ่งชี้ที่ประเมนิระดับมหาวทิยาลัยเท่านั้น

**** หมายถงึ ประเมนิในภาพรวมระดับมหาวทิยาลัยเท่านั้น และไมน่ าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องค์ประกอบ

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ มสธ.

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ****

10.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10 ตามเกณฑ์ สกอ.

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10 ตามเกณฑ์ มสธ. 

10.2

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



(5 คะแนน) (5 คะแนน)

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 4.61 4.71 ดีมาก

2.  การผลิตบัณฑิต 5.00 4.75 3.00 4.63 ดีมาก 5.00 4.75 2.89 3.95 ดี

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4.  การวิจัย 4.21 5.00 - 4.74 ดีมาก 4.21 5.00 3.30 4.02 ดี

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 4.19 4.46 ดี

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

7.  การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 4.14 4.71 ดีมาก

8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.80 4.94 3.00 4.84 4.80 4.94 3.81 4.39

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์ (5 คะแนน)

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใข้

3.51 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

รวม 

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดับ
ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

รวม ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต



(5 คะแนน) (5 คะแนน)

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 3.00 3.00 พอใช้ - - 2.58 2.58 พอใช้

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 4.14 4.81 ดีมาก

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.80 4.89 - 4.86 ดีมาก - 4.89 4.50 4.71 ดีมาก

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้

- 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 3.30 3.98 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.80 4.94 3.00 4.84 4.80 4.94 3.81 4.39

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์ (5 คะแนน)

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใข้

3.51 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

ผลผลิต รวม 

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดับ
ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ผลผลิต รวม ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ



(5 คะแนน) (5 คะแนน)

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 3.00 4.71 ดีมาก - 5.00 3.29 3.98 ดี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 - 4.90 ดีมาก 5.00 4.89 4.59 4.77 ดีมาก

3. ด้านการเงิน 4.21 5.00 - 4.61 ดีมาก 4.21 5.00 - 4.61 ดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 5.00 5.00 3.59 4.30 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.80 4.94 3.00 4.84 4.80 4.94 3.81 4.39

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์ (5 คะแนน)

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใข้

3.51 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดับ
ปจัจัยน าเขา้ กระบวนการ

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ผลผลิต รวม 



(5 คะแนน) (5 คะแนน)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา

     (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 5.00 - - 5.00 ดีมาก

     (2) ด้านวชิาการ 5.00 4.67 - 4.80 ดีมาก 5.00 4.67 4.46 4.74 ดีมาก

     (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก

     (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 4.74 ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกจิของสถาบนัอดุมศึกษา

     (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 3.00 4.50 ดี - 4.67 4.46 4.74 ดีมาก

     (2) ด้านการวจิยั 4.21 5.00 - 4.74 ดีมาก 4.21 5.00 3.30 4.02 ดี

     (3) ด้านการใหบ้ริการทางวชิาการแกสั่งคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 4.19 4.46 ดี

     (4) ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทกุตวับง่ชี้ของทกุองค์ประกอบ 4.80 4.94 3.00 4.84 4.80 4.94 3.81 4.39

ผลการประเมนิอยู่ในระดบั ดมีาก ดมีาก พอใช้ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมนิเกณฑ์ (5 คะแนน)

0.00 - 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใข้

3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี 4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก

ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ส.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ

ประเภทสถาบนั  กลุ่ม ข สถาบนัที่เนน้ระดับปริญญาตรี

ผลผลิต รวม 
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