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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันา

คุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จ
มธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุ คคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใช้
ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้น
เรียนตามปกติ จดัการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยเปิดรับนกัศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลยัจดัใหมี้ การประกนัคุณภาพภายใน ระดบัสถาบนั  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภา พและมาตรฐาน
การศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานระดบัคุณภาพของการด าเนินงานตามองคป์ระกอบต่าง ๆ อนัจะ
น าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลยัต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั จ านวน  8 
คน ประกอบดว้ยกรรมการ จากภายน อกมหาวิทยาลยั และกรรมการภายในมหาวิทยาลยัร่วมกนัด าเนินการใน
ระหวา่งวนัท่ี 19-20 มีนาคม 2552 โดยใชวิ้ธีการประเมินหลายรูปแบบ กล่าวคือ  ตรวจประเมินจากรายงานประจ าปี
การประเมินคุณภาพของหน่วยงาน ตรวจประเมินจากเอกสาร / หลกัฐาน ท่ีมหาวิทยาลยัจดัเตรียมไวใ้ห ้และ การ
สมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง (อธิการบดี และรองอธิการบดี ) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  
ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั ผูอ้  านวยการกอง และบณัฑิต/นกัศึกษา 
   
  ผลการด าเนินงานโดยสรุป   

 ในปีการศึกษา  2550  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 74 หลกัสูตร  
เป็นระดบัปริญญาตรี 50 หลกัสูตร ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 5 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 18 หลกัสูตร และ
ระดบัปริญญาเอก 1 หลกัสูตร มีนกัศึกษาใหม่ ภาค 1/2550 จ านวน 43,289 คน ภาค 2/2550 จ านวน 18,670 คน มี
นกัศึกษาลงทะเบียนภาค 1/2550 รวม 155,216 คน 

มหาวิทยาลยัมีบุคลากรรวม 2,192 คน ประกอบดว้ยสายวิชาการ 369 คน สายสนบัสนุน 878 คน และ
ลกูจา้ง จ านวน 945 คน คิดเป็นร้อยละ 43.12  มีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2550 รวมทั้งส้ิน 1,944,687,000 
บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน 668,384,400 บาท และงบประมาณเงินรายได ้1,276,302,600 บาท  

 
ผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 
เม่ือประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ. ท่ีมหาวิทยาลยัน ามาใช ้รวมทั้งตวั

บ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่ควรประเมินเพ่ิมเติม พบวา่ ผลการประเมินเหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ แตกต่างกนับา้งก็
เฉพาะคะแนนผลการประเมินเท่านั้น กล่าวคือในภาพรวม มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (สกอ.=2.21/
มสธ.=2.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (คะแนน 
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ตั้งแต่ 2.51 ข้ึนไป) เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(3.00 เท่ากนั) และองคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม (สกอ.=2.60/มสธ.=2.67) องคป์ระกอบท่ีมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัด ี(คะแนนระหวา่ง 2.01-2.50)  เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 
4 การวิจยั (2.50 เท่ากนั) และองคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (สกอ.=2.45/มสธ.=2.36)  ในขณะท่ีองคป์ระกอบ
ท่ี 8 การเงินและงบประมาณนั้น ผลการประเมินตามตวั บ่งช้ีของ สกอ. พบวา่ อยูใ่น ระดบัพอใช้ (2.00) แต่ผลการ
ประเมินตามตวับ่งช้ีของ มสธ. อยูใ่นระดบัด ี (2.33) องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช้ เหมือนกนั
ทั้งสองรูปแบบมี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ  (2.00 
เท่ากนั) องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ (1.89 เท่ากนั) และองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ  (1.67 เท่ากนั)   ส่วนองคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ผลการประเมิน ยงั
ไม่ได้คุณภาพ (1.50 เท่ากนั)   

 
จุดแข็ง   
1.  มหาวิทยาลยั  มีแผนกลยทุธ์ แผนการด าเนินงานรวมทั้งการประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม

อยา่งเป็นระบบ  ตลอดจนมีการส่งเสริมใหค้ณาจารยใ์หบ้ริการวิชาก ารแก่สงัคมตามแผนท่ีไดก้ าหนด  และสูงกวา่
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้

2. มหาวิทยาลยัมีนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการน าแผน
ดงักล่าวมาปฏิบติัจริง 

 3.  มหาวิทยาลยัมีการจดับริการแก่นกัศึกษาท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการแนะแนว ใหค้ าปรึกษา การ
บริการคอมพิวเตอร์ การบริการหอ้งสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ บริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน ์รวมทั้งการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 
 จุดอ่อน 

1.  คณาจารยแ์ละนกัวิจยัมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาตินอ้ย 
2. ในดา้นการประกนัคุณภาพ ถึงแมว้า่จะมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ แต่การด าเนินงานยงัค่อนขา้งชา้ 

และไม่สามารถด าเนินการไดท้นัเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัขาดการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ระดบัมหาวิทยาลยั หน่วยงานยอ่ย และนกัศึกษา 

3. มหาวิทยาลยัยงัขาดการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาท่ีครบถว้นสมบูรณ์อยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ทั้งในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริการดา้นกายภาพ การบริการขอ้มลู
ข่าวสาร ซ่ึงส่งผลท าใหก้ารน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดับริการนกัศึกษายงัอยูใ่นวงจ ากดั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1.  มหาวิทยาลยัควรเร่งพฒันา ระบบสารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจ ในดา้นต่าง ๆ ใหส้มบูรณ์ท่ีสุด เ พ่ือใช้

ประโยชนใ์นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.  มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์/ นกัวิจยั ไดตี้พิมพผ์ลงานท่ีมีคุณภาพใหม้ากข้ึนทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ  รวมทั้งหาแนวทางและกลไกช่วยเหลือการผลิตงานวิจยัและบทความวิจยัของคณาจารย์ /
นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

3.  มหาวิทยาลยัควรสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพโดยผา่นทางกระบวนการจดัการความรู้ ทั้งในระดบั
มหาวิทยาลยั ระดบัหน่วยงาน รวมทั้งนกัศึกษา โดยเนน้การสร้างและการเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งกนั 

 4. มหาวิทยาลยัควรด าเนินการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือก่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาการจดับริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 
 การประกนัคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สงักดั โดยหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาก าหนดใหมี้ระบบก ารประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั และตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ รวมทั้งเปิดเผ ยต่อสาธารณชนเพ่ือ เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
สาธารณชนใหม้ัน่ใจวา่มหาวิทยาลยัสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนิน งานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบ
คุณภาพวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

2. เพ่ือให้ มหาวิทยาลยั ทราบสถานภาพของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค ์ท่ีตั้งไวแ้ละเป็นสากล 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลยั ทราบจุดแขง็ จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้ รับขอ้เสนอแนะในการพฒันาการ
ด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแขง็ และพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงของมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

4. เพ่ือใหข้อ้มลูสาธารณะท่ีเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท าใหม้ัน่ใจวา่มหาวิทยาลยัสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. เพ่ือใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

รายนามคณะกรรมการผู้ประเมนิ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย ทิพยสุ์วรรณกลุ  ประธานกรรมการประเมิน 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ์   กรรมการประเมิน 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.วิมลวรรณ พิมพพ์นัธ์ุ  กรรมการประเมิน 
4. รองศาสตราจารยพิ์มพอ์  าไพ เวนเซล   กรรมการประเมิน 
5. รองศาสตราจารยพิ์มพพ์รรณ เทพสุเมธานนท ์  กรรมการประเมิน 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตยา โตควณิชย ์   กรรมการประเมิน 
7. รองศาสตราจารยชุ์ษณะ รุ่งปัจฉิม   กรรมการประเมิน 
8. รองศาสตราจารยอ์รรฆยค์ณา  แยม้นวล   กรรมการประเมิน 
หมายเหตุ  คณะกรรมการผูป้ระเมิน ล าดบัท่ี 1-6 เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยั 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. องคป์ระกอบ 

 การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดมี้การประเมินภายใตก้รอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.1 องคป์ระกอบคุณภาพของ สกอ. 9 องคป์ระกอบ (39 ตวับ่งช้ี) 
1.2 เพ่ิมเติมตวับ่งช้ีของ สมศ. 5 ตวั (2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 5.5.1 และ 8.2.1) 
1.3 เพ่ิมเติมตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 3 ตวั (2.12.4, 2.12.5 และ 2.12.6) 

2.  ระยะเวลา 
  ผลการด าเนินงานท่ีน ามาประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

เป็นขอ้มลูผลการด าเนินงาน 2 ลกัษณะ คือ 
2.1 ปีการศึกษา 2550 (1 กรกฎาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551) 
2.2 ปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550) 

 
วธีิการ 

1. ตรวจประเมินจากรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน  
2. ตรวจประเมินจากเอกสาร / หลกัฐาน 
3. การสมัภาษณ์ 

 3.1  สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง (อธิการบดี และรองอธิการบดี) 
 3.2  สมัภาษณ์ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 3.3  สมัภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั 
 3.4  สมัภาษณ์ผูอ้  านวยการกอง 
 3.5  สมัภาษณ์บณัฑิต / นกัศึกษา 

 
ระยะเวลาการประเมนิ 

 วนัท่ี 19 – 20 มีนาคม 2552  ณ หอ้งประชุม 1607-1068/1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบัน 

 

 ปณิธาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต 

มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิม พนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 วสัิยทัศน์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเปิดทางไกลชั้นน าของโลก ท่ีใชร้ะบบ

การศึกษาทางไกล โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและยึดหลกัการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

 หลกัสูตรที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา  2550 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเ ปิดสอนทั้งส้ิน  
จ านวน  74 หลกัสูตร  จ าแนกตามระดบัการศึกษา  เป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 50 หลกัสูตร ระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต จ านวน 5 หลกัสูตร ระดบัปริ ญญาโท จ านวน 18 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 1 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 67.57, 6.76, 24.32 และ 1.35 ตามล าดบั 

 จ านวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา  2550 มีนกัศึกษาใหม่ ภาค 1 / 2550 จ านวน 43,289 คน ภาค 2 / 2550 จ านวน 
18,670 คน โดยมีนกัศึกษาลงทะเบียนภาค 1/2550 (ถือเป็นตวัแทนนกัศึกษาทั้งหมด) จ านวน 155,216 คน 

 จ านวนบุคลากร 
มหาวิทยาลยัมีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 2,192 คน ประกอบดว้ยสายวิชาการ จ านวน 369 คน  

สายสนบัสนุน จ านวน 878 คน และลกูจา้ง จ านวน 945 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83, 40.06 และ 43.11 ตามล าดบั 
 งบประมาณ 

มหาวิทยาลยัมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งส้ิน 1,944,687,000 บาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 668,384,400 บาท และงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 1,276,302,600 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.37 และ 65.63 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการประเมนิรายองค์ประกอบ 
 เม่ือประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ. ท่ีมหาวิทยาลยัน ามาใช ้ รวมทั้งตวั
บ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่ควรประเมินเพ่ิมเติม พบวา่ ผลการประเมินเหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ แตกต่างกนับา้งก็
เฉพาะคะแนนผลการประเมินเท่านั้น กล่าวคือในภาพรวม มห าวิทยาลยัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (สกอ.=2.21/
มสธ.=2.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่น ระดบัดมีาก (คะแนน 
ตั้งแต่ 2.51 ข้ึนไป) เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มี  2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม (3.00 เท่ากนั) และองคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม (สกอ.=2.60/มสธ.=2.67) 
องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (คะแนนระหวา่ง 2.01-2.50)  เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มี 2 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั (2.50 เท่ากนั) และองคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (สกอ.=2.45/
มสธ.=2.36)  ในขณะท่ีองคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณนั้น ผลการประเมินตามตวั บ่งช้ีของ สกอ. พบวา่ 
อยูใ่นระดบัพอใช้ (2.00) แต่ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ มสธ. อยูใ่นระดบัด ี (2.33) องคป์ระกอบท่ีมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัพอใช้ เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบมี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ  (2.00 เท่ากนั) องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ (1.89 เท่ากนั) และ
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  (1.67 เท่ากนั)   ส่วนองคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันา
นิสิตนกัศึกษา ผลการประเมินยงัไม่ได้คุณภาพ (1.50 เท่ากนั)  ผลการประเมินสามารถสรุปไดด้งัตาราง ดงัน้ี 
 

ระดบัคุณภาพ 
ดมีาก ด ี พอใช้ ยงัไม่ได้คุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 5.  
การบริการวิชาการแก่
สงัคม 

องคป์ระกอบท่ี 2.  
การเรียนการสอน 

องคป์ระกอบท่ี 1.  
ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ 

องคป์ระกอบท่ี 3. 
กิจกรรมการพฒันานิสิต
นกัศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 6.  
การท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม 

องคป์ระกอบท่ี 4.  
การวิจยั 

องคป์ระกอบท่ี 7.  
การบริหารและการจดัการ 

 

 องคป์ระกอบท่ี 8.  
การเงินและงบประมาณ  
(ตามตวับ่งช้ีของ มสธ.) 

องคป์ระกอบท่ี 8.  
การเงินและงบประมาณ 
(ตามตวับ่งช้ีของ สกอ.) 

 

  องคป์ระกอบท่ี 
9. ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ 
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สรุปผลจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันารายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัพอใช้โดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 2.00 (ทั้งเกณฑ ์สกอ. และ มสธ.)  
จุดแข็ง  มหาวิทยาลยัมีการจดัท าแผนต่างๆ โดยใหทุ้กหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนเหล่านั้น ซ่ึงในการ
จดัท าแผนฯ ไดมี้การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผา่นมาร่วมกบัยทุธศาสตร์  และแผนพฒันาขอ ง
ชาติ สภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายหลกั ท่ีจะผลกัดนัในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ 
จุดอ่อน 
  1. มหาวิทยาลยัมีแผนต่ างๆ ท่ีหลากหลาย และมีตวับ่งช้ี มากมาย แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงระหวา่งตวับ่งช้ี
และตวับ่งช้ีเหล่านั้น ถึงแมจ้ะมีการเช่ือมโยงในส่วนของ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี กบัแผนปฏิบติัการประจ าปีในแง่
ของหลกัการและแนวทางของแผนยอ่ยกต็าม 
 2. การน าเสนอผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2550 ยงัขาดความ
สอดคลอ้งและความชดัเจนของเอกสารอา้งอิง 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรสร้างความเช่ือมโยงระ หวา่งตวับ่งช้ีในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี กบัแผนปฏิบติัการประจ าปี ใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน 
 2. ในการอา้งอิงเอกสารต่างๆ ควรระบุช่ือเอกสาร เพ่ือความสะดวกต่อการคน้หาและท าใหเ้กิดความ
ชดัเจนมากข้ึน 
 3. การอา้งอิงเอกสารควรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน และความสอดคลอ้งกนัในระหว่ างเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัดโีดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 2.45 (ตามเกณฑ ์สกอ.) และ 2.36 (ตามเกณฑ์ 
มสธ.)  
จุดแข็ง 
 1. อาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรีโท ปริญญาเอก มีสดัส่วนมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

2. อาจารยป์ระจ าท่ี ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์มี
สดัส่วนมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 3. มาตรฐานการวดัและประเมินผลมีคุณภาพสูง เพราะมีอตัราการทุจริตต ่า  (ตวับ่งช้ีท่ี 2.12.6  ซ่ึงเป็นตวั
บ่งช้ีอตัลกัษณ์ของ มสธ.) 
 4. มหาวิทยาลยัไดน้ าระบบวงจรเดมม่ิ ง (PDCA) มาใชอ้ธิบายตัวบ่งช้ีท่ี 2.12.4 – 2.12.6 ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความมีคุณภาพของระบบการสอนทางไกลท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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จุดอ่อน 
 1. มีหลกัสูตรปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองไม่ครบทุกหลกัสูตร  

2. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการสอน ยงัไม่ครบทุกหลกัสูตร 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรปรับปรุงทุกหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์สกอ. 
 2. ควรปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของการปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร 
 3. เอกสารหลกัฐานท่ีเสนอไวค้วรมีระยะเวลาตรงกบัช่วงเวลาท่ีท าการประเมิน 

4. มหาวิทยาลยัควรประชาสมัพนัธ์แหล่งงานใหน้กัศึกษาทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. มหาวิทยาลยัควรท าการวิจยัถึงสาเหตุท่ีบณัฑิตไดรั้บเงินเดือนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 6. ควรเร่งด า เนินการใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการ ใหเ้สร็จทนัรอบการ
ประเมิน 
 7. ควรสรุปแยกรายละเอียดการไดรั้บรางวลัในแต่ละดา้น และแยกหลกัฐานไวเ้ป็นหมวดหมู่ใหช้ดัเจน 
หลกัฐานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปีท่ีประเมินไม่ควรน ามาใส่ไว ้
 8. ควรเพ่ิมหลกัฐาน ช่ือรางวลั/แหล่งมอบรางวลั/ปีท่ีไดรั้บรางวลัใหช้ดัเจน ในรายงานการประเมินตนเอง 
 9. ควรสนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ โดยอาจจดัท าเป็นวารสารของมหาวิทยาลยั หรือ
ทางอินเทอร์เน็ต 
 10. มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ใหอ้าจารยป์ระจ าเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการใ น
ต่างประเทศมากข้ึน 
 11. ควรมีการก าหนดแนวทางในการป้องกนัการกระท าผิดจรรยาบรรณไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ผลการประเมนิ  ยงัไม่ได้คุณภาพโดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 1.50 (ทั้งเกณฑ ์สกอ. และ  มสธ.) 
จุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลยัมีการจดับริการแก่นกัศึกษาท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการแนะแนวใหค้ าปรึกษา การ
บริการคอมพิวเตอร์ การบริการหอ้งสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ บริการขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน ์รวมทั้งการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 2. มหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ทั้งในส่วนท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูรั้บผิดชอบและส่วนท่ี
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ารนกัศึกษาเป็นผูจ้ดั ซ่ึงครอบคลุมการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ทั้ง 5 ประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์ารนกัศึกษาท่ีส าคญัและมีบทบาทมากในกรณีน้ีคือชมรมนกัศึ กษาท่ีมีอยูท่ ัว่
ประเทศ 
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จุดอ่อน 
 1. มหาวิทยาลยัยงัขาดการด าเนินงานดา้นการจดับริการแก่ศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยั  ภาระดงักล่าวปัจจุบนั
อยูท่ี่สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงบริการบางอยา่ง เช่น บริการขอ้มลูข่าวสารในเวบ็ไซตย์งัไม่เป็นปัจจุบนั 
 2. การด าเนินการส ารวจความต้ องการจ าเป็น (need assessment) ของนกัศึกษาปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรีใน
บางดา้นยงัไม่ไดมี้การด าเนินการ เช่น ดา้นหอ้งสมุด รวมทั้งขอ้มลูความตอ้งการท่ีไดจ้ากนกัศึกษาบางส่วนยงัไม่ได้
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินงานเท่าท่ีควร 
 3. มหาวิทยาลยัยงัขาดการประเมินคุณภาพของการใ หบ้ริการแก่นกัศึกษาท่ีครบถว้นสมบูรณ์อยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ทั้งในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริการดา้นกายภาพ การบริการขอ้มลู
ข่าวสาร ซ่ึงส่งผลท าใหก้ารน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดับริการนกัศึกษายงัอยูใ่นวงจ ากดั 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. มหาวิทยาลยัควรใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมและการจดับริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บัศิษยเ์ก่า 
ตลอดจนการพฒันาเครือข่ายศิษยเ์ก่า และการส่งเสริมใหศิ้ษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั 
 2. ด าเนินการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาทุกชั้นปีอยา่งต่อ เน่ืองเป็นระบบ ครอบคลุมในทุก
มิติความตอ้งการ และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษา 
 3. มหาวิทยาลยัควรด าเนินการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือก่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาการจดับริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 
องค์ประกอบที่ 4  การวจิยั 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัดโีดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 2.50 (ทั้งเกณฑ ์สกอ. และ  มสธ.)  
จุดแข็ง   

1. มีระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศดา้นการวิจยั ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลดา้นแหล่งทุน ผลการวิจยั และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมใหอ้าจารย์
ผลิตผลงานวิจยัมากข้ึน 

2. มีระบบสร้างขวญัก าลงัใจแก่อาจารยใ์นการผลิตผลงานวิจยั โดยการจดัสรรทุนสนบัสนุนการท าวิจยัใน
งบประมาณท่ีสูงและการใหร้างวลัผลงานดีเด่น 

3. อาจารยมี์ศกัยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก 
4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพผา่นส่ือทุกดา้น (วิทยโุทรทศัน์ , เวบ็ไซต,์ ส่ือส่ิงพิมพ์, ข่าว

วิจยัรายเดือน และการประชุมทางวิชาการ) 
จุดอ่อน   คณาจารยแ์ละนกัวิจยัมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาตินอ้ย 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์ / นกัวิจยั ไดตี้พิมพผ์ลงานท่ีมีคุณภาพใหม้ากข้ึนทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ 
 2. ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางและสร้างกลไกช่วยเหลือการผลิตงานวิจยัและบทความวิจยัของ
คณาจารย ์/ นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่  5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัดีมากโดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 2.60 (ตามเกณฑ ์สกอ.) และ 2.67 (ตาม
เกณฑ ์มสธ.)  
จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยทุธ์ แผนการด าเนินงานรวมทั้งการประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมอยา่งเป็นระบบ   
2. มีการส่งเสริมใหค้ณาจารยใ์หบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามแผนท่ีไดก้ าหนด และสูงกวา่เป้าหมายท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้
3. มีหน่วยงานกลาง คือกองแผนงาน เป็นผูติ้ดตามและท าการประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม

ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  
จุดอ่อน   มหาวิทยาลยัขาดการเช่ือมโยงการบริการวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
โดยเฉพาะในดา้นวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรจดัท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัพนัธกิจ
ดา้นอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน    

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัดมีากโดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ  3.00 (ทั้งเกณฑ ์สกอ. และ มสธ.) 
จุดแข็ง  มีการจดัท านโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการน าแผนดงักล่าว
มาปฏิบติัจริง 
จุดอ่อน   มหาวิทยาลยัยงัไม่มีฐานขอ้มลูดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   

1. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มลูดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม
ผา่นผูเ้ช่ียวชาญและสร้างผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรมีการจดัท าเอกสารอา้งอิงใหเ้ป็นระบบ และถกูตอ้งโดยเฉพาะขอ้มลูทางดา้นตวัเลข ซ่ึงพบวา่มี
ความผิดพลาดในการค านวณจดัพิมพ ์และความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจดัการ 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัพอใช้โดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 1.89 (ทั้งเกณฑส์กอ.และ มสธ.)  
จุดแข็ง 
 1. มีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ 
 2. มหาวิทยาลยัมีศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอยา่งมากจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลใหเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมฝีมือแรงงานดา้นการพิมพร์ะดบัชาติ  
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จุดอ่อน   
1.  ยงัไม่มีระบบและกลไก กระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน 

ขอ้มลูจากเอกสารและการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผูบ้ริหารยงัอยู่
ระหวา่งด าเนินการ ซ่ึงจะเป็นผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2551 

2. ระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจเพ่ือการบริหารยงัไม่ชดัเจน เช่น ฐานขอ้มลูผลการวิเคราะห์ทาง
การเงินเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

3. ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพของคณาจารย ์ท่ีไดรั้บรางวลัยงัมีนอ้ย ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัเป็นผลงาน
ในดา้นสงัคมศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. ควรพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานระดบัสูงคือ การน าผลการประเมินไป
ปรับใชเ้พ่ือการพฒันา และพฒันาใหท้ัว่ถึงในทุกหน่วยยอ่ยภายในมหาวิทยาลยั  

2. จดัใหมี้การติดตามประเมินความพึงพอใจระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล และน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงระบบและกลไกในการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  เร่งรัดพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจในการบริหารดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นการเงินและการ
พฒันาบุคลากร ใหส้มบูรณ์ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ซ่ึงจากการสมัภาษณ์
ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั ทุกคนลว้นตอ้งการพฒันาฐานขอ้มลูของงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.  จดัระบบและกลไกใหมี้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั เช่น มีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ฯลฯ เพ่ือท าหนา้ท่ีเสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบการพฒันามหาวิทยาลยั  

5. กระตุน้ / สนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์มีต าแหน่งวิชาการ และ/หรือประสบการณ์สูง สร้างผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ และน าเสนออยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

6. ควรด าเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียงใหค้รบถว้นตามกระบวนการ PDCA ควรมีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัสาขาวิชา ส านกั /สถาบนั เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัล่วงหนา้และ
ควรท าแบบครบวงจร เพ่ือน าผลไปปรับปรุงความเส่ียงในทุกดา้นทั้งดา้นการเงินงบประมาณ ดา้นวิชาการ และดา้น
การบริหาร 

7. ควรพฒันาใหเ้ห็นภาพสรุปของความส าเร็จในการด าเนินงานของผูบ้ริหารในเร่ืองการถ่ายทอดตวั บ่งช้ี
และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดบัสูง
จนถึงระดบัปฏิบติัการ 

8. การด าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนประจ าปีมีศูนยร์วมอยูท่ี่กองแผนงานซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
ปรับเปล่ียนใหต้วับุคคลท่ีรับผิดชอบแผนงานดูแลใหค้รอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงมีขอ้ดีในส่วนของการก ากบัและติดตาม
ใหเ้ป็นระบบเดียวกนั แต่มองในมุมตรงขา้ม การจดัท าแผนลกัษณะน้ีค่อนขา้งมีลกัษณะ Top – down ผูบ้ริหาร
หน่วยงานระดบัประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาไม่ไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่แรก มหาวิทยาลยัควรระดมสมอง
ผูบ้ริหารหน่วยงานระดบัสาขาวิชาตั้งแต่แรกเพ่ือใหเ้กิดการก าหนดวิสยัทศันร่์วมกนัและมีพนัธกิจร่วมกนัมากกวา่น้ี 
ซ่ึงจะท าใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปไดเ้ร็วกวา่ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ผลการประเมนิ   
 อยูใ่นระดบัพอใช้ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 1.67 (พิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ.) 
 อยใูนระดบัด ี โดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 2.33 (พิจารณาตวับ่งช้ีของ สกอ . รวมทั้ง ตวับ่งช้ีท่ี 
มสธ. เพ่ิมเติม) 
จุดแข็ง     - 
จุดอ่อน 

1. ขาดการวิเคราะห์สถานะทางการเงินท่ีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจในเชิงบริหาร 
2. ขาดฐานขอ้มลูการตดัสินใจทางการเงินท่ีเป็นระบบ และง่ายต่อการใชง้าน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดย
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูทางการเงินท่ีมีรายละเอียดมากพอส าหรับใชใ้นกา รตดัสินใจ และวิเคราะห์
สถานการณ์การเงินได ้
 3. ควรพิจารณาเพ่ิมตวับ่งช้ีดา้นงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนหรือหน่วยงาน
สนบัสนุน ซ่ึงจะช่วยเป็นพลงัขบัเคล่ือนพฒันามหาวิทยาลยัไดดี้ยิ่งข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ผลการประเมนิ  อยูใ่นระดบัพอใช้โดยไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัองคป์ระกอบ 1.67 (ทั้งเกณฑ ์สกอ. และ  มสธ.)  
จุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพ โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหล้งไปสู่
การประกนัคุณภาพในระดบัสาขาวิชา / ส านกั / สถาบนั / ศูนย ์มีการจดัตั้งคณะกรรมการประกนั คุณภาพทั้งระดบั
มหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงานข้ึนมาด าเนินการโดยเฉพาะ 
 2. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงแตกต่างจากมหาวิทยาลยัอ่ืน 
จุดอ่อน 
 1. แม้จะมีการ ก าหนดขั้นตอน ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ แต่การด าเนินงานยงัค่อนขา้งชา้ และไม่ส ามารถ
ด าเนินการไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 
 2. มหาวิทยาลยัขาดการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน ทั้งในและ
ภายนอกสถาบนั ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัหน่วยงาน และระดบันกัศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   ควรสร้างเครือข่ายโดยผา่นทางกระบวนการจดัการคว ามรู้ ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั 
ระดบัหน่วยงาน รวมทั้งระดบันกัศึกษา โดยเนน้การสร้างและการเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งกนั 

 
รายละเอยีดผลการประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ ตวับ่งช้ี ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้



คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงานและมีการก าหนด

ตวับง่ชีเ้พ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทกุภารกิจ

ระดบั 5 7 7 / 3

162 X

242

รวมคะแนน 4

จ านวนตวับง่ชี ้ 2

2.000

รวมคะแนน 4

จ านวนตวับ่งชี ้ 2

2.000

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร ระดบั 5 5 5 / 2

 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ระดบั 5 7 6 / 2

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรและการ

เรียนการสอนซึง่บคุคล องค์กร และชมุชนภายนอกมีส่วนร่วม

ระดบั 4 4 4 / 2

 -  -

168 3

320

275 3

320
217
320

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชีพ

คณาจารย์

ระดบั 3 4 4 / 3

มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าท าการวจิยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน

ข้อ 3 5 5 / 3

1,529 2
2,083

8,030 2
8,694

ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ ใช้บณัฑิต คา่เฉลี่ย 2.50 4.20 4.20 / 3

42 2

241,209

3

52.50

ผลการด าเนินการ 2550

0.016

66.94 1

2

/

 -

60

2

75

2.1

(อาจารย์ประจ าวฒิุปริญญาตรี/อาจารย์ประจ า)

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 สดัส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ชว่ย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

2.2

(นศ.บณัฑิตศกึษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวลัด้านวจิยั 

วทิยานิพนธ์/นศ.บณัฑิตศกึษาและศิษย์เก่าระดบับณัฑิตศกึษา

ที่ส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทกุระดบัการศกึษา)

ร้อยละของนกัศกึษาหรือศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปี

ที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคณุยกยอ่งในด้านวชิาการ 

วชิาชีพ คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สขุภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 

และด้านสิ่งแวดล้อมในระดบัชาติ หรือนานาชาติ

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตวับ่งชี)้

(อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 /อาจารย์ประจ า)

อตัราส่วน

2.12

2.8

2.9

2.6

2.7

ระดบั

ร้อยละ

ล าดบัที่ เป้าหมาย

75

องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

1.1

1.2 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีข้องการปฏิบตัิงานที่

ก าหนด

จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า

2.10

ระดบั

2.4

สดัส่วนของอาจารย์ประจ าที่วฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา่ตอ่อาจารย์ประจ า

ร้อยละ

ร้อยละของบณัฑิตที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ

2.11

2.5

85.94

ร้อยละ

73.40

/

 - -

2.00

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

* ขอปรับผลการประเมินจากคะแนน 1 เป็นคะแนน

 2 ตามเอกสาร "ตวับง่ชีท้ีมี่การปรับเปลี่ยนผลการ

ด าเนินงาน"

* ขอปรับผลการประเมินจากคะแนน 1 เป็นคะแนน

 2 ตามเอกสาร "ตวับง่ชีท้ีมี่การปรับเปลี่ยนผลการ

ด าเนินงาน"

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ ประจ าปีการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มสธ. ไม่ขอประเมินตวับง่ชีนี้ ้เน่ืองจากเป็น

การสอนทางไกล

บรรลุเป้าหมาย

2.3

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตวับ่งชี)้

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

0.017

/

0.0012

92.36

67.81

/

/

ตารางป1-4  ป1 6/6/2009



คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

ผลการด าเนินการ 2550

ล าดบัที่ เป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บรรลุเป้าหมาย

241,209

รวมคะแนน 27
จ านวนตวับง่ชี ้ 11

2.455

จ านวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนกัศกึษาที่ได้รับรางวลั

ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี      ที่ผ่านมา 

(สมศ 1.6)

ชิน้งาน 2 3 3 / 3

45 1
322

128 2

316

คณุภาพของหลกัสตูรการจดัการศกึษาของ มสธ. ตาม

มาตรฐานการจดัการศกึษา

/ 3 ไม่น าผลการประเมินมาค านวณ

คณุภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศกึษา / 3 ไม่น าผลการประเมินมาค านวณ

คณุภาพของการวดัและประเมินผล / 3 ไม่น าผลการประเมินมาค านวณ

รวมคะแนน 33
จ านวนตวับง่ชี ้ 14 ไม่นบัรวมตวับง่ชีท้ี่ 2.12.4 - 2.12.6

2.357

มีการจดับริการแก่นกัศกึษาและศิษย์เก่า ระดบั 7 4 4 X 1 ไม่ครบ 7 ข้อและข้อ 1,5,6 ไม่สมบรูณ์

มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบั

คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค์

ระดบั 3 3 3 / 2 ได้ 3 ข้อแรก ข้อ 4 มีปัญหาด้วยความ

ตอ่เน่ืองและความครอบคลมุของการ

ประเมิน

รวมคะแนน 3
จ านวนตวับง่ชี ้ 2

1.500

รวมคะแนน 3

จ านวนตวับ่งชี ้ 2

1.500

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการผลิตงานวจิยั

และงานสร้างสรรค์

ข้อ 3 5 5 / 3

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ ข้อ 3 5 5 / 3

85,671,075

316

19

316

รวมคะแนน 10
จ านวนตวับง่ชี ้ 4

2.500

รวมคะแนน 10

/17,000 3

(นศ.บณัฑิตศกึษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวลัด้านวจิยั 

วทิยานิพนธ์/นศ.บณัฑิตศกึษาและศิษย์เก่าระดบับณัฑิตศกึษา

ที่ส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทกุระดบัการศกึษา)

2.12 ร้อยละ

13.98

ร้อยละ 20

X

271,111.00

2.00

ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรืออนสุิทธิบตัร หรือ

น าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ า

 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ตอ่จ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททัง้หมด (สมศ 1.7)

40.51 /

6.01

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตวับ่งชี)้

X 1

4.2

2.12.1

2.12.4

2.12.5

2.12.6

2.12.2

4.3

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวชิาการ หรือ

น าเสนอผลงานวชิาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ     (สมศ

 5.9)

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (15 ตวับ่งชี)้

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑื สกอ. (2 ตวับ่งชี)้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑื มสธ. (2 ตวับ่งชี)้

4.4

3.1

เงินสนบัสนนุงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก

สถาบนัตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า

3.2

25

อตัราส่วน

ร้อยละ 35

ร้อยละ

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

2.12.3

4.1

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (12 ตวับ่งชี)้

0.0012
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คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

ผลการด าเนินการ 2550

ล าดบัที่ เป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บรรลุเป้าหมาย

จ านวนตวับ่งชี ้ 4

2.500

มีระบบและกลไกในการบริการวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมาย

ของสถาบนั

ระดบั 3 5 5 / 2

173

320

248

316

5.5 จ านวนแหล่งการให้บริการวชิาการและวชิาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ

จ านวน 3 5 5 / 3

รวมคะแนน 13

จ านวนตวับง่ชี ้ 5

2.600

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและ

วชิาชีพ มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั (สม

ศ. 3.3)

ข้อ 3 5 5 / 3

รวมคะแนน 16

จ านวนตวับง่ชี ้ 6

2.667

มีระบบกลไกในการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ระดบั 3 4 4 / 3

รวมคะแนน 3
จ านวนตวับง่ชี ้ 1

3.000

รวมคะแนน 3
จ านวนตวับง่ชี ้ 1

3.000

สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ และ

สามารถผลกัดนัสถาบนัให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล

ข้อ 4 2 2 X 1

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั ระดบั 3 4 4 / 3

มีการพฒันาสถาบนัสู่องค์การเรียนรู้ ระดบั 3 4 4 / 3

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบคุคลเพ่ือพฒันา 

และธ ารงรักษาไว้ให้บคุลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ

ระดบั 3 4 4 / 2

ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 

และการวจิยั

ระดบั 2 1 1 X 1 ขาดระบบฐานข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจใน

การบริหาร เชน่ การวเิคราะห์งบประมาณ

ระดบัความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา

ระดบั 3 3 3 / 2

1

320

ร้อยละ 0.31

75 78.78 78.78

1.00

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง

วชิาการแก่สงัคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์

ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพใน

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า

/

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตามคะแนน ก.พ.ร.

54.06 315

20

ร้อยละ

7.2

7.3

5.5.1

3

2

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

/

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตวับ่งชี)้

78.485.3

1

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ร้อยละ

ร้อยละร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ

7.7

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตวับ่งชี)้

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (1 ตวับ่งชี)้

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตวับ่งชี)้

5.2

5.1

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (4 ตวับ่งชี)้

7.4

7.5

7.6

X

/

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวลัผลงานทางวชิาการ 

หรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ

7.1

6.1

5.4
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คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

ผลการด าเนินการ 2550

ล าดบัที่ เป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บรรลุเป้าหมาย

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร

การศกึษา

ระดบั 3 3 3 / 2

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับง่ชี ้และเป้าหมายของ

ระดบัองค์กรสู่ระดบับคุคล

ระดบั 5 7 7 / 2

รวมคะแนน 17
จ านวนตวับง่ชี ้ 9

1.889

รวมคะแนน 17
จ านวนตวับง่ชี ้ 9

1.889

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์คา่ใช้จา่ย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบั 5 4 4 X 1

การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั ระดบั 3 5 5 / 3

รวมคะแนน 4
จ านวนตวับง่ชี ้ 2

2.000

3,207,979.00   

318
รวมคะแนน 7
จ านวนตวับง่ชี ้ 3

2.333

มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศกึษา

ระดบั 4 5 5 / 3

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนั

คณุภาพแก่นกัศกึษา

ระดบั 4 0 0 X 1

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั 3 2 2 X 1

รวมคะแนน 5
จ านวนตวับง่ชี ้ 3

1.667

รวมคะแนน 5

จ านวนตวับง่ชี ้ 3

1.667

ร้อยละ

38.2.1 งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารย์ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศตอ่ อาจารย์ประจ า (สมศ 5.10)
6,500 10,087.98 /

17.7

(อาจารย์ประจ าและนกัวจิยัที่ได้รับรางวลัด้านการวจิยั/อาจารย์

และนกัวจิยัที่ได้รับรางวลัทัง้หมด)

8.1

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตวับ่งชี)้

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตวับ่งชี)้

9.1

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7.9

8.2

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตวับ่งชี)้

9.2

9.3

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตวับ่งชี)้

X

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. (9 ตวับ่งชี)้

7.8

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ. (9 ตวับ่งชี)้
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คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

ผลการด าเนินการ 2550

ล าดบัที่ เป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบคุณภาพ จ ำนวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมินโดย
กรรมการ

หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 11 27.00

คะแนนองค์ 3 2 3.00

คะแนนองค์ 4 4 10.00

คะแนนองค์ 5 5 13.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 17.00

คะแนนองค์ 8 2 4.00

คะแนนองค์ 9 3 5.00

รวม 39 86.00

2.21

สรุปภาพรวมผลการประเมินเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตวับ่งชี)้

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.
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คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ประเมิน (เหตุผลของการประเมิน

ตวัตัง้ ผลลัพธ์    /   = บรรลุ โดย

ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ กรรมการ

ผลการด าเนินการ 2550

ล าดบัที่ เป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวัด
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบคุณภาพ จ ำนวนตัวบ่งช้ี
คะแนน

ประเมินโดย
กรรมการ

หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00

คะแนนองค์ 2 14 33.00

คะแนนองค์ 3 2 3.00

คะแนนองค์ 4 4 10.00

คะแนนองค์ 5 6 16.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 17.00

คะแนนองค์ 8 3 7.00

คะแนนองค์ 9 3 5.00

รวม 44 98.00

2.23
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมินเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (47 ตวับ่งชี)้

ตารางป1-4  ป1 6/6/2009



( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถปุระสงค์ และแผนการด าเนินการ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้

2.  การเรียนการสอน 3.00 2.40 2.25 2.45 ดี 3.00 2.40 2.14 2.36 ดี

3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศกึษา - 1.50 - 1.50 ยงัไมไ่ด้คณุภาพ - 1.50 - 1.50 ยงัไมไ่ด้คณุภาพ

4.  การวิจยั 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี

5.  การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 2.00 2.67 2.60 ดีมาก 3.00 2.00 2.75 2.67 ดีมาก

6.  การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

7.  การบริหารและการจดัการ 1.00 2.20 1.67 1.89 พอใช้ 1.00 2.20 1.67 1.89 พอใช้

8.  การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 พอใช้ 3.00 2.00 - 2.33 ดี

9.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 2.00 1.00 1.67 พอใช้ - 2.00 1.00 1.67 พอใช้
รวมคะแนนประเมิน 13.00 48.00 25.00 86.00 16.00 48.00 34.00 98.00

จ านวนตวับ่งชี ้ 5 21 13 39 6 21 17 44

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 2.60 2.29 1.92 2.21 2.67 2.29 2.00 2.23

ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดมีาก ดี พอใช้ ดี ดมีาก ดี พอใช้ ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ 2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้ 2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2550

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ มสธ. อยู่ในระดับ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์สกอ.อยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ

รวม 
องค์ประกอบ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ



( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพบณัฑิต - - 2.25 2.25 ดี - - 2.25 2.33 ดี
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา

ก.ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา 1.00 2.20 1.40 1.88 พอใช้ 1.00 2.20 1.40 1.88 พอใช้

ข.ด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา 3.00 2.22 2.25 2.41 ดี 3.00 2.22 2.25 2.41 ดี

มาตฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้

และสงัคมแหง่การเรียนรู้

- 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

รวมคะแนนประเมิน 13.00 48.00 25.00 86.00 16.00 48.00 34.00 98.00

จ านวนตัวบ่งชี ้ 5 21 13 39 6 21 17 44

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกมาตรฐาน 2.60 2.29 1.92 2.21 2.67 2.29 2.00 2.23

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ดี ดีมาก ดี พอใช้ ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ
ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ มสธ. อยู่ในระดับ

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

รวม 
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์สกอ.อยู่ในระดับ



มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ

( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มมุมองที่ 1 ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 3.00 1.67 2.38 2.13 ดี 3.00 1.67 2.33 2.16 ดี
มมุมองที่ 2 ด้านกระบวนการภายใน 0.00 2.43 1.33 2.10 ดี 0.00 2.43 1.33 2.10 ดี
มมุมองที่ 3 ด้านการเงิน 3.00 2.00 - 2.33 ดี 3.00 2.00 - 2.33 ดี

มมุมองที่ 4 ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.33 2.83 1.00 2.36 ดี 2.50 2.83 1.00 2.42 ดี
รวมคะแนนประเมิน 13.00 48.00 25.00 86.00 16.00 48.00 34.00 98.00

จ านวนตวับ่งชี ้ 5.00 21.00 13.00 39.00 6.00 21.00 17.00 44.00

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชีข้องทุกมาตรฐาน 2.60 2.29 1.92 2.21 2.67 2.29 2.00 2.23

ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดมีาก ดี พอใช้ ดี ดมีาก ดี พอใช้ ดี

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ได้คณุภาพ

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานได้คณุภาพในระดบัดีมาก

ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์สกอ.อยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ มสธ.อยู่ในระดับ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ



 

สรุปบทสัมภาษณ์อธิการบด ีและรองอธิการบดี 
1.  มหาวิทยาลยัจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 4 ปี  เช่ือมโยงสู่แผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยผา่นการ

อนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีท่ีผา่นมา  มีการก าหนดตวับ่งช้ียอ่ยเป็น
จ านวนมาก  ทั้งน้ี เพ่ือใหต้อบสนองต่อภารกิจหลกัดา้นต่าง ๆ ใหค้รบถว้น  ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของแผน
ยทุธศาสตร์ ฉบบัท่ี  2  (พ.ศ.2552 -2556)  ซ่ึงมีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นระบบและชดัเจนมากข้ึน 
 2.  ระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลยัก าลงัด าเนินการอยู ่ไดแ้ก่ การจดัท าระบบทะเบียน online  ซ่ึงจะ
เช่ือมต่อระบบการลงทะเบียนและการเงิน นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดว้า่จา้งมหาวิทยาลยัแม่โจเ้ป็น
ท่ีปรึกษาออกแบบโปรแกรมพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การประเมินผล การปฏิบติัราชการและการ
ประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  หากแลว้เสร็จจะช่วยใหก้ารก ากบัดูแลตวัช้ีวดัต่าง ๆ เป็นระบบมากข้ึน   
          3.  มหาวิทยาลยัเคยวา่จา้งส านกังานตรวจสอบของเอกชนเพ่ือตรว จสอบงบการเงิน  แต่เสียค่า ใชจ่้าย
สูงมาก จึงวา่จา้ง ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ตรวจสอบแทน  แต่การรายงานค่อนขา้งชา้มาก เช่น งบแสดง
ฐานะทางการเงิน ปี 2550  เพ่ิงไดรั้บทราบผลในปี 2552 เป็นตน้   
 มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายในเป็นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  รวมถึงวิเคราะห์ดอกเบ้ียและวิเคราะห์ความเส่ียงของสถาบนัการเงิน  แต่ไม่ไดน้ าเสนอรายงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  เน่ืองจากคณะกรรมการดงักล่าวมีการประชุมบ่อยคร้ังจึงมิไดเ้ชิญบุคคลภายนอกเป็นกรรมการ   

4.  กระบวนการสรรหาผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัผูอ้  านวยการส านกั /สถาบนั แ ละ
ประธานสาขาวิชาเป็นไปตามพระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยั  

5.  การก าหนดตวัช้ีวดัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมีท่ีมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การ ขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ .ศ.2548  และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการ
หลกัสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ .ศ.2548  ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองคุณภาพของ
หลกัสูตร คุณภาพก ารถ่ายทอดความรู้ คุณภาพการวดัและประเมินผล  มหาวิทยาลยัร่วมกบั สมศ .ไดใ้ช้
ตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัน้ีเป็นตวัช้ีวดัอตัลกัษณ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองดว้ย   

6. มหาวิทยาลยัยงัไม่มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง (อธิการบดีและรอง
อธิการบดี)   แต่ปัจจุบนั ณ ปี 2552 ไดมี้การจดัตั้งส านกังานสภามหาวิทยาลยั รวมทั้งการวางระบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน  (Audit Committee) ซ่ึงจะรวมถึงการติดตามผลการปฏิบติังาน (Performance) 
และการบริหาร (Management)  ของผูบ้ริหารระดบัสูง นอกจากน้ี มีการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการใน
ระดบัหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล  

7.  มหาวิทยาลยัยงัไม่ไดมี้หลกัสูตรหรือแนวทางในการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่บุคลากรเพ่ือกา้วสู่
ผูบ้ริหาร   

8.  การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนการสอนและการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
พร้อม และการเขา้ถึงเทคโนโลยีของนกัศึก ษาดว้ย  เน่ืองจากนกัศึกษาของม หาวิทยาลยั มีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ยงัจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกั และเสริม



 

ดว้ยส่ือ  e – Learning ทั้งแบบ online และ offline ตามความเหมาะสม ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจะเนน้
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็น e – Learning มากกวา่ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ online มากข้ึน 
สรุปบทสัมภาษณ์ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 

1. การพฒันาคณาจารยใ์นเชิงคุณวฒิุ อาจจะยงัมีนอ้ย ทั้งน้ีเกิดจากตวัอาจารยเ์อง การพฒันาส่วน
ใหญ่จะเป็นระยะสั้น แมว้า่มหาวิทยาลยัจะมีทุนสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการในระยะเร่ิมตน้อาจจะเนน้ผลงานเขียน ในระยะหลงัใหค้วามส าคญัแก่
งานวิจยัมากยิง่ข้ึน 

3. การปรับปรุงหลกัสูตรไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการแลว้ ปัจจุบนัมีการเร่งรัดมากข้ึน คาดวา่ภายในปี 
2553 ทุกหลกัสูตรจะไดรั้บการปรับปรุง 

4. ส่ือการสอน มหาวิทยาลยัยงัใหค้วามส าคญัต่อส่ือส่ิงพิมพ ์แต่เพ่ิมใหค้วามส าคญัในเร่ือง IT มาก
ข้ึน ในรูปของ e-Learning  

5. นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผูมี้งานท าแลว้ แมจ้ะเร่ิมตน้จากการเป็นนกัศึกษาในแผน ก 
ท่ีเนน้การวิจยั แต่เม่ือเรียนไปแลว้ อาจมีการปรับเปล่ียนมาเป็นแผน ข 
 
สรุปบทสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน 

1.  มหาวิทยาลยัมีผลงานการตีพิมพแ์ละผลงานสิทธิบตัรในระดบัต ่า  เ น่ืองจากมีการส่งบทความ
ล่าชา้ และไม่ไดรั้บการตอบรับจากวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลยัไดพ้ยายามโดยการจดัท า
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลยัเอง  จดัท า e-Journal ร่วมกบัต่างประเทศ มีนโยบายใหเ้งินรางวลัแก่ผลงาน
ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2. มีการฝึกอบรมร่วมกบัสาขาวิชา  มีการเผยแพร่ท างไกล  มีการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใน
รูปแบบของอุทยานการศึกษา แต่เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมีนอ้ย และมีงบประมาณจ ากดั และยงัขาด
ความร่วมมือกบัสาขาวิชา  จึงท าใหง้านเชิงบูรณาการงานของส านกักา รศึกษาต่อเน่ืองในลกัษณะงาน บริการ
วิชาการ งานวิจยั งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และงานการเรียนการสอนเป็นไปค่อนขา้งยาก 

3. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษายงัมีนอ้ย  มหาวิทยาลยั โดยส านกั
บณัฑิตศึกษาพยายามผลกัดนัผลการตีพิมพใ์นวารสารของมหาวิทยาลยัและมีนโยบายการใหร้างวลั
วิทยานิพนธ์  รวมทั้งเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม Grad Research  

4. มีการจดัพิมพโ์ดยจา้งหน่วยงานภายนอกสูงถึง ร้อยละ  50 เน่ืองจากส านกัพิมพมี์งานพิมพ์
ค่อนขา้งสูงถึง 4 -5 ลา้นเล่มต่อปี 

5. ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ  ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกใหเ้ป็น
ศูนยฝึ์กอบรมการพิมพแ์ห่งชาติ มีภารกิจส าคญัและทา้ทายในร ะดบัชาติและนานาชาติ แต่ยงัขาดการ
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากมหาวิทยาลยั และขาดการประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุก รวมทั้งขาดการสร้างเครือข่าย
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 



 

6. ส านกัทะเบียนและวดัผล  ส านกัคอมพิวเตอร์ อยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบฐานขอ้มลูใหท้นัสมยั  
และเช่ือมโยงระบบขอ้มลูกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  และพยายามสนบัสนุนการจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 

7. หอ้งสมุดค่อนขา้งมีความพร้อม และมีเครือข่ายในทุกจงัหวดั ค่อนขา้งอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูเ้รียนทุกแห่งท่ีรับผิดชอบ 
 
 
สรุปบทสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกอง 

1. กองแผนงานเป็นศูนยร์วมในการจดัท าแผนทั้งมหาวิทยาลยั  และอยูร่ะหวา่งการปรับเปล่ียน
ขอบเขตงานและระบบการท างานในระดบับุคคลท่ีรับผิดชอบงานใหค้รอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัแผนงาน 
การด าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีค่อนขา้งเป็นลกัษณะของ Top – Down   

2. กองแผนงานเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  แต่ขาดระบบและกลไกในการก ากบั 
ควบคุม และติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการ จึงท าใหก้ารบริหารความเส่ียงไม่ไดด้ าเนินการอยา่งเตม็
รูปแบบ 

3. กองคลงัมีการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางการเงินเป็นส่วน ๆ  ยงัไม่ไดวิ้เคราะห์ 
สถานะการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

4. กองการเจา้หนา้ท่ียงัไม่ไดป้ระเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวสัดิการท่ีไดรั้บ  จึงไม่
สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสวสัดิการต่าง ๆ ได ้

5. การเติบโตของบุคลากรสายสนบัสนุนมีขอ้จ ากดัทางโครงสร้างของหน่วยงาน  เน่ืองจาก
หน่วยงานบางส่วนจดัตั้งอยา่งไม่เป็นทางการ  ท าให ้ career path ในการข้ึนสู่ต าแหน่งเป็นไปไดย้าก  วิธีการ
ประเมินผลงานของการเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการของบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัมีการก าหนด
ขั้นตอนท่ียุง่ยากมากกวา่สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  จึงเป็นขอ้จ ากดัหรือเป็นอุปสรรคท่ีท าใหบุ้คลา กรสาย
สนบัสนุนท่ีจะท าผลงานข้ึนสู่ต าแหน่งช านาญการไดย้าก 
 
สรุปบทสัมภาษณ์บัณฑิต / นักศึกษา 
จุดแข็ง 

1. ชุดวิชาท่ีสอนในระบบ e-learning มีประโยชนม์าก โดยเฉพาะในระดบับณัฑิตศึกษา 
2. การบริการของหอ้งสมุด ณ ท่ีท าการมหาวิทยาลยั ทั้งในดา้นหนงัสือ ต ารา และ เอกสาร  รวมทั้ง

บุคลากรของหอ้งสมุดอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 
3. การเรียนในระบบทางไกลกบัมหาวิทยาลยั เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ของนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก 
  



 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1.  เร่ืองการติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะทางโทรศพัท ์ยงัมีปัญหาในบางช่วง ควรปรับปรุง 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไม่สามารถศึกษาไดจ้าก

สถาบนัอ่ืน มหาวิทยาลยัควรสนบัสนุน 
3. ควรเนน้การวิจยัเชิงคุณภาพใหม้ากข้ึน 
4. เอกสารการสอนในระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ใจยาก  ควรขยายความในบางประเดน็ใหง่้ายข้ึนกวา่น้ี  

จะมีประโยชนย์ิ่งข้ึน   
5. เอกสารการสอน เน้ือหาดีมีประโยชน ์แต่ มีปัญหาเอกสารช ารุดง่าย ควรปรับปรุง ดา้นความ

คงทนของเอกสารการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปการศึกษา 2550 

วันพฤหัสบดทีี่ 19 - วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 
 
 
 

วันที่ เวลา สถานที่ กิจกรรม กรรมการประเมิน / ผูที่เกี่ยวของ 
08.30 - 09.00 น. หองประชุม 1607 ชั้น 6 

อาคารบริหาร (สวนตอเติม) 
คณะผูประเมินประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณากรอบการประเมิน 
และมอบหมายงาน 

กรรมการประเมิน 

  09.00 - 10.30 น. หองประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร    

(สวนตอเติม) 

คณะผูประเมินพบปะผูบริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค/ 
แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมมือ 
ซึ่งกันและกัน 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝายตางๆ 
3. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 
4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย 

วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนาคม 2552 

15.00 – 15.30 น. หองประชุมผูบริหาร  
1514 

คณะผูประเมินสัมภาษณผูบริหาร / ผูแทนศิษยเกา / นักศึกษา
ปจจุบัน และผูที่เกี่ยวของ 
●  สัมภาษณ 

- สัมภาษณผูบริหาร 
     (อธิการบดี /รองอธิการบดี) 

กรรมการประเมิน 
1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝายตางๆ 
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วันที่ เวลา สถานที่ กิจกรรม กรรมการประเมิน / ผูที่เกี่ยวของ 

หองประชุมสารนิเทศ 1 
1406 

●   สัมภาษณ  
- กลุมที่ 1 สาขาวิชา (ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา) 
- กลุมที่ 1 ศิษยเกา / ศิษยปจจุบัน 

กรรมการประเมิน 
1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 
2.  รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท 
3.  รศ.ดร.วิมลวรรณ  พิมพพันธุ 
4.  รศ.อรรฆคณา  แยมนวล 
ประธานกรรมการประจําสาขาวชิา 
ผูแทนศิษยเกา / ศิษยปจจุบัน 

วันศุกรที่ 
20 มีนาคม 2552 

9.00 – 10.00 น. 

หองประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร   

(สวนตอเติม) 

●   สัมภาษณ  
- กลุมที่ 2 ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน 
- กลุมที่ 2 ผูอํานวยการศูนย / กองตาง ๆ 
 
 

กรรมการประเมิน 
1.  รศ.ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ 
2.  รศ.พิมพอําไพ  เวนเซล 
3.  รศ.ชษุณะ  รุงปจฉิม 
4.  ผศ.รัตยา  โตควณิชย 
ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน / ศูนย 
เจาหนาที่หนวยงาน 

  13.00 - 15.00 น. หองประชุม 1607 ชั้น 6 
อาคารบริหาร (สวนตอเติม) 

คณะผูประเมินประชุมรวมกันเพื่อสรุปผล 
การประเมินคุณภาพ ในเบื้องตน 

กรรมการประเมิน 

  15.00 - 16.30 น. หองประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

(สวนตอเติม) 

รายงานผลการการประเมินคุณภาพดวยวาจาตอ 
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝายตางๆ 
3. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 
4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย 

 
หมายเหตุ   1. คณะผูประเมินสงรายงานผลการประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการประเมิน 
     2. มหาวิทยาลัยไดจัดอาหารไวรับรองคณะผูประเมิน  ดังนี้ - อาหารวาง เชา - บาย เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
            - อาหารกลางวัน  เวลา 12.00 น. 
     3. ผูประสานงานในสวนของมหาวิทยาลัย : นางสาวเกษณี สุจริตจันทร โทรศัพท 02-504-7181, 02-503-3605  มือถือ 086-986-2203  e-mail : qaoffice@stou.ac.th 
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