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(1) 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2521  ยึดหลกัการศึกษาตลอด 

ชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบ
การเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 
ผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ในปีการศึกษา 2551 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ รวม 78 หลกัสูตร เป็นหลกัสูตร
ประกาศนียบตัร 6 หลกัสูตร ปริญญาตรี 48 หลกัสูตร และบณัฑิตศึกษา 24 หลกัสูตร จ านวนบุคลากร 2,274 
คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 379 คน และสายสนบัสนุน 1,895 คน มีงบประมาณรายจ่าย รวม 1,879,268,600 
บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน 633,139,100 บาท เงินรายได ้1,246,129,500 บาท  

 
วธีิการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัอยูใ่น กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ในปีการศึกษา 2551  
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยอิงตามองคป์ระกอบคุณภาพของสกอ. 9 องคป์ระกอบ 
รวม 39 ตวับ่งช้ี และไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . และก.พ.ร. อีก 
22 ตวับ่งช้ี รวมทั้งส้ิน 61 ตวับ่งช้ี  และใชร้ะบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั เช่นเดียวกบั สกอ . โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั  6 คน เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 5 คน และ
ภายใน 1 คน  

กระบวนการประเมิน ใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร/รายงาน/ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและ 
ตวัแทนนกัศึกษา / ศิษยเ์ก่า  และน าขอ้มลูท่ีไดม้า วิเคราะห์ สรุปผล และให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้นจึงเสนอ
รายงานผลการประเมินดว้ยวาจาต่อคณะผูบ้ริ หารมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
มหาวิทยาลยัเห็นวา่ผลการประเมินยงัไม่ชดัเจน หรือยงัไม่ค รอบคลุมบางประเดน็  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ประเมินไดจ้ดัส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัภายใน 30 วนัหลงัจาก
การประเมินแลว้เสร็จ 
 
 
 
 



(2) 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ในภาพรวม มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (สกอ.=2.56/มสธ.=2.59) เม่ือพิจารณา 

เป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัด ี (2.50 เท่ากนั) องค์ประกอบที ่ 2 การเรียนการสอน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 
(สกอ.=2.45/มสธ.=2.48) องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดบั
พอใช้ (2.00 เท่ากนั) องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สกอ. อยู่ในระดบัดมีาก (2.75) 
แต่ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ  มสธ. อยู่ในระดบัด ี(2.50) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (สกอ.=2.80/มสธ.=2.89) องค์ประกอบที ่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (3.00 เท่ากนั) องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดมีาก  (สกอ.=2.67/มสธ.=2.73) องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัด ี(2.50 เท่ากนั) และองค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั
ด ี(2.33 เท่ากนั)  ผลการประเมินเป็นรายองคป์ระกอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดเด่น -  
จุดที่ควรพฒันา   - 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา    ควรก าหนดเป้าหมายความส าเร็จท่ีตั้งใจจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต และก ากบั

สนบัสนุนใหห้น่วยงานยอ่ยด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

องค์ประกอบที่ 2  : การเรียนการสอน  
จุดเด่น   อาจารยป์ระจ ามีสดัส่วนคุณวฒิุ และต าแหน่งทางวิชาการสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
จุดที่ควรพฒันา 

1.   หลกัสูตรส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
      2.   การน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ยงัไม่ชดัเจน และยงัไม่มี  

การประเมินส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรมีการประเมินทั้งหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

เพ่ือน าผลมาใชป้รับปรุงการจดัการเรียนการสอน พฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
 
 
 
 



(3) 
 

องค์ประกอบที่ 3 : กกิรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
จุดเด่น   มีช่องทางในการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะมีศูนยว์ิทยพฒันา

กระจายอยูท่ัว่ประเทศ เพ่ือใหค้ าปรึกษาและแนะน าดา้นการเรียนแก่นกัศึกษา 
จุดที่ควรพฒันา  มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการยงัไม่ครบทั้ง 5 ดา้น  
ข้อเสนอแน ะเพือ่การพฒันา  ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการใหค้รบทั้ง 5 ดา้น และส่งเสริมให้

นกัศึกษาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความผกูพนัระหวา่งนกัศึกษาและมหาวิทยาลยั 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั 

จุดเด่น มีระบบและกลไกตลอดจนฐานขอ้มลูท่ีดีในการสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างและเผยแพร่งานวิจยั  
จุดที่ควรพฒันา   อาจารยท่ี์ท า วิจยัยงัมีจ านวนนอ้ย และไม่ไดก้ระจายเท่าท่ีควร ผลงานวิจยัท่ี ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติยงัมีจ านวนไม่มาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรพฒันากลไกสนบัสนุนใหอ้าจารย์ สร้างงานวิจยัและตีพิมพผ์ลงานวิจยั

ไดม้ากข้ึน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
จุดเด่น    มีนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการแก่สั งคมท่ีดี และมีการ

ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนมีแหล่งใหบ้ริการวิชาการท่ีหลากหลายเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
จุดที่ควรพฒันา   เป้าหมายท่ี ก าหนดไม่สะทอ้นการพฒันาเท่าท่ีควร เป็นการตั้งเป้า หมายโดยค านึงถึง

เกณฑก์ารประเมิน แต่ไม่เทียบเคียงกบัผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา  
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา    ควรก าหนดค่าเป้าหมายท่ี มุ่งใหเ้กิดการพฒันา โดย เทียบเคียงกบัผลการ

ด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดเด่น   มีแผนงานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีชดัเจน มีกิจกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมจ านวนมาก 
จุดที่ควรพฒันา   การพฒันาและเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมนั้นยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร  ทั้งท่ีมี

การด าเนินงานเป็นจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   ควรเช่ือมโยงผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเขา้ดว้ยกนั  
 
 
 



(4) 
 

                       องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
       จุดเด่น  สภามหาวิทยาลยัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ เปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมพฒันาสถาบนั 

จุดที่ควรพฒันา  ยงัไม่ไดป้ระเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  จดัระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือน าผลมาใชป้ระโยชน์ 

 
           องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดเด่น    การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั ท าใหเ้กิดความประหยดั 
จุดที่ควรพฒันา   ความลุ่มลึกของระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะทางดา้นการเงินและงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  วางระบบการตรวจสอบ ภายใน ให้ สนบัสนุนการบริห ารของผูบ้ ริหาร

ระดบัสูงไดม้ากยิ่งข้ึน และใหส้มัพนัธ์กบัทั้ง Audit Committee  และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน        
     

          องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
       จุดเด่น    ความเอาใจใส่ ความรวดเร็วในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพฒันา  การจดัระบบและกลไกในการด าเนินงานประกนัคุณภาพของนกัศึกษาใหส้มบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  
1.  ควรใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาใหม้ากกวา่การประเมินความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้ งภายใน
มหาวิทยาลยัและระหวา่งมหาวิทยาลยั  
       2.   สนบัสนุนใหบุ้คลากรศูนยป์ระกนัคุณภาพไดมี้โอกาสพฒันาความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง  
       3.   ควรพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพของการจดัการศึกษาทางไกลเป็นการเฉพาะ  
 
ข้อสังเกตในภาพรวม 
  มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนิ นงานอยูใ่นระดบัดี มาก  มีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ หลายดา้นอยา่ง
ชดัเจน อยา่งไรกต็าม มหาวิทยาลยัควร ยืนยนัในปรัชญาการจดัการศึกษา ทางไกล ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
และเหมาะสม มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งพฒันาการด าเนินงานดา้นการวิจยัใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีการส่ือสาร
ภายในองคก์รเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในระหวา่งฝ่ายบริหารและบุคลากร ตลอดจนการสร้างความมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจของบุคลากร เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั  
 
 
 



(5) 
 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พฒันาเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก 
1. การประเมินการเรียนการสอน ใหค้รอบคลุมทุกดา้น เพ่ือน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง 

การจดัการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ทุกหลกัสูตร 
2.   การพฒันากลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยส์ร้างงานวิจยั และตีพิมพผ์ลงานวิจยัไดม้ากข้ึน ทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
3.   การจดั วางระบบการ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลกา รด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ให ้

หน่วยตรวจสอบภายใน สามารถสนบัสนุนการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูงไดม้ากยิ่งข้ึน และใหส้มัพนัธ์กบั
ทั้ง Audit Committee  และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน      

       
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
  มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา วิจยัอยา่งลึกซ้ึงและจริงจงั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส าหรับระบบการสอนทางไกล โดยระดมผูท้รงคุณวฒิุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ร่วมด าเนินการ 
เพ่ือใหด้ ารงสถานะของการเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าทางดา้นการสอนทางไกลในระดบัโลก 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของมหาวทิยาลยั 
 
ความเป็นมาและเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก่อตั้งข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนโดยใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด มีลกัษณะเป็น
มหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใชร้ะบบการสอนทางไกล พระบาทสมเดจ็  
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” 
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 เม่ือคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวงสุโขทยั
ธรรมราชา ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใ้ชพ้ระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี  7  เป็นรูป 
พระแสงศรสามองค ์ น ามาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑซ่ึ์งเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงสุโขทยัเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลยั  

 

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวนัท่ี 5 กนัยายนของทุกปีเป็นวั นสถาปนามหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นวนัท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
( วนัท่ี 5 กนัยายน พ .ศ. 2521 ) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศกัด์ิและสิทธิ
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทุกป ระการไดเ้ปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ .ศ. 2523 โดยมี
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3 สาขาแรก คือ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจดัการ  
ต่อมาปี พ .ศ. 2525 ไดข้ยายเปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สา ขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ( เปล่ียนช่ือใหม่เป็น
สาขาวิชามนุษย นิเวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี  
1 / 2547 วนัท่ี 21 มกราคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทั่ วไป เล่ม 123 ตอนท่ี 
99 ง วนัท่ี 21 กนัยายน 2549 ) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ .ศ. 2527 เปิดรับนกัศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเร่ิมแรกรวมอยูก่บัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
จดัตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดบัสาขาวิช าของมหาวิทยาลยัในปี พ .ศ. 2543 ) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจดัตั้งและ
เปิดสอนสาขาวิชาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบนัทั้งส้ิน  
12 สาขาวิชา  
 



2 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 ปณิธาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่ง

พฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยกุ ระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
ตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 

  วสัิยทัศน์ ( ณ ปีการศึกษา 2551 ) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัอุดมศึกษาระบบทางไกลชั้นน าของโลก ท่ีจดัการศึกษา

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
 

  วสัิยทัศน์ ( ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิด ท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกลชั้นน าของโลก  ให้

การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 

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

 

โครงสร้างองค์การ และการบริหารงาน 
                       มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีสภามหาวิทยาลยัเป็นองคก์รหลกัสูงสุดท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและ
ก ากบัดูแล มหาวิทยาลยัมีระบบการบริหารจดัการในลกัษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
สาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานดา้นวิชาการ  มีส านกัต่างๆ 9  ส านกั  คือ ส านกั
ทะเบียนและวดัผล ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา ส านกับริการการศึกษา ส านกัวิชาการ ส านกับรรณสารสนเทศ  
ส านกัพิมพ ์ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ส านกัคอมพิวเตอร์  และส านกับณัฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบนัซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า
ส านกัอีก 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา  โดยมีส านกังานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง  
 

จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 78 หลกัสูตร จ าแนกเป็นหลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัร 6 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 48 หลกัสูตร และระดบับณัฑิตศึกษา 24 หลกัสูตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.69, 61.54 และ 30.77 ตามล าดบั 
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จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   จ านวนนักศึกษา (ใชข้อ้มลูภาค 1 / 2551 เป็นตวัแทนนกัศึกษาของปีการศึกษา ) 
 ในปีการศึกษา 2551  มีนกัศึกษาใหม่  จ านวน 52,607 คน เป็นนกัศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 1,117 

คน ระดับปริญญาตรี 48,324 คน และระดบับณัฑิตศึกษา  3,166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01, 91.86  และ 6.02 
ตามล าดบั  และมีนกัศึกษาลงทะเบียน ทั้งส้ิน จ านวน  163,686 คน เป็นนกัศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 5,532 
คน ระดบัปริญญาตรี 155,707 คน และระดบับณัฑิตศึกษา 6,447 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94, 95.13 และ 3.94 
ตามล าดบั  

   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2550  ( ปีการศึกษา 2551 ขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษายงัไม่ครบถว้น ) มีผูส้ าเร็จการศึกษา
ทั้งส้ิน 19,112 คน เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 572 คน ระดบัปริญญาตรี 16,776 คน และระดบั
บณัฑิตศึกษา 1,764 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.99, 87.78  และ 90.23 ตามล าดบั   

 

จ านวนบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีบุคลากรรวมทั้งส้ิน จ านวน  2,274  คน  

จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน  379 คน  และสายสนบัสนุน จ านวน  1,895 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 
83.33 ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ เป็นขา้ราชการ 1,079 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 187 คน 
พนกังานชัว่คราว 9 คน และลกูจา้ง 999 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.45, 8.22, 0.40 และ 43.93 ตามล าดบั 

 

งบประมาณ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 รวมทั้งส้ิน 

1,879,268,600 บาท จ าแนก เป็นงบประมาณ แผน่ดิน  จ านวน  633 ,139,100 บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ  
( เงินรายได ้) จ านวน 1,246,129,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.69  และ 66.31 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 องค์ประกอบการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจเยีย่ม 
 

องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัอยูใ่น กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ในปีการศึกษา 2551 
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยอิงตามองคป์ระกอบคุณภาพของ สกอ. 9 องคป์ระกอบ 
รวม 39 ตวับ่งช้ี และไดเ้พ่ิมเติม ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . และตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัของส านกังาน ก.พ.ร. อีก 22 ตวับ่งช้ี รวมตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั 
ทั้งส้ิน 61 ตวับ่งช้ี  และใชร้ะบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั  เช่นเดียวกบั สกอ. 

 

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลยั 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 6 คน เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั 5 คน ( ล าดบัท่ี 1 -5 ) และภายในมหาวิทยาลยั 1 คน ( ล าดบัท่ี 6 ) ดงัน้ี 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย  ทิพยสุ์วรรณกลุ  ประธานคณะผูป้ระเมิน 
  2. รองศาสตราจารยศ์ศิธร    วรรณพงษ ์  ผูป้ระเมิน 
  3. รองศาสตราจารยพิ์มพอ์  าไพ   เวนเซล    ผูป้ระเมิน 
  4. รองศาสตราจารยบุ์ญธรรม   ราชรักษ ์   ผูป้ระเมิน 
  5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งเรือง   พลูศิริ    ผูป้ระเมิน 
  6. รองศาสตราจารยชุ์ษณะ    รุ่งปัจฉิม    ผูป้ระเมินและเลขานุการ 
 

กระบวนการตรวจเยีย่มและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

คณะกรรมการประเมินพบผูบ้ริหาร แนะน าคณะผูป้ระเมิน ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการตรวจ
เยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และศึกษาเอกสาร / รายงาน / ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง สอบทาน
วิธีคิดและวินิจฉยัขอ้มลูต่างๆใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

จดัทีมประเมิน สมัภาษณ์ ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู ้ ช่วย
อธิการบดี ประธานกรรมการประจ า สาขาวิชา ผู ้ อ  านวยการส านกั / สถาบนั / กอง / ศูนย ์ รวมทั้งตวัแทน
นกัศึกษา / ศิษยเ์ก่า  

ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั และน าขอ้มลูท่ีไดม้า
อภิปรายสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอ้เสนอแนะ จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการประเมินดว้ยวาจาต่อคณะ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ี มหาวิทยาลยัเห็นวา่ผลการประเมินยงัไม่ชดัเจน 
หรือยงัไม่ครอบคลุมบางประเดน็  ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินไดจ้ดัส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัภายใน 30 วนัหลงัจากการประเมินแลว้เสร็จ 
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ส่วนที ่3 ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 

            เม่ือประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ. ท่ีมหาวิทยาลยัน ามาใช ้รวมทั้งตวั
บ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่ควรประเมินเพ่ิมเติม พบวา่ ผลการประเมินเหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ แตกต่างกนับา้ง
กเ็ฉพาะคะแนนผลการประเมินเท่านั้น กล่าวคือในภาพรวม มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  
( สกอ.= 2.56 / มสธ.= 2.59 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดมีาก ( คะแนน ตั้งแต่ 2.51 ข้ึนไป ) เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบมีจ านวน 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
ท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม ( สกอ.= 2.80 / มสธ.= 2.89 )องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
( 3.00 เท่ากนั ) และองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  ( สกอ.=2.67 / มสธ.=2.73 ) ในขณะท่ี
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สกอ . อยูใ่นระดบัดมีาก ( 2.75 ) แต่ผลการประเมิน
ตามตวับ่งช้ีของ  มสธ . อยูใ่นระดบัด ี ( 2.50 ) องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ( คะแนนระหวา่ง 
2.01-2.50 ) เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มีจ านวน 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ ( 2.50 เท่ากนั ) องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน ( สกอ.=2.45 /
มสธ.=2.48 ) องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ( 2.50 เท่ากนั ) และองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ ( 2.33 เท่ากนั )  ส่วนองคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ผลการประเมินอยู่
ในระดบัพอใช้ ( 2.00 เท่ากนั )  ผลการประเมินสามารถสรุปไดด้งัตาราง ดงัน้ี  
 

ระดบัคุณภาพ 
ดมีาก ด ี พอใช้ 

องคป์ระกอบท่ี 4  
การวิจยั ( เกณฑ ์สกอ. ) 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินการ  

องคป์ระกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพฒันานิสิต
นกัศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 5 
 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

องคป์ระกอบท่ี 2  
การเรียนการสอน 

 

องคป์ระกอบท่ี 6  
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

องคป์ระกอบท่ี 4  
การวิจยั ( เกณฑ ์มสธ. ) 

 
 

องคป์ระกอบท่ี 7  
การบริหารและการจดัการ 

องคป์ระกอบท่ี 8  
การเงินและงบประมาณ 

 

 องคป์ระกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกการประกนั 
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สรุปจุดเด่น จุดควรพฒันา และโอกาสในการพฒันา/ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามองค์ประกอบ 
     

 

องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.50 / เกณฑ ์มสธ. 2.50 ) 
จุดเด่น 

 - 
 

จุดทีค่วรพฒันา   
 - 

 

โอกาสในการพฒันา         
1. แมว้า่ผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั จะบรรลุเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเป็น 

ส่วนใหญ่ แต่ถา้หากสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีสะทอ้นภาพความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัท่ี
ผูบ้ริหารตั้งใจจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคตได ้ก็จะเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการพฒันา 

2. หากมหาวทิยาลยัสามารถก ากบัสนบัสนุนใหห้น่วยงานยอ่ยด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย ตาม
ตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งมหาวทิยาลยั ก็จะช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานในองคป์ระกอบน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

องค์ประกอบที ่2  : การเรียนการสอน  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.45 / เกณฑ ์มสธ. 2.48 ) 
จุดเด่น 

1. คุณวฒิุของอาจารยป์ระจ าในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก มีสัดส่วนสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
2. อาจารยป์ระจ ามีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ ศาสตราจารย์

สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
3. มีระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. มีการวจิยัสถาบนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. หลกัสูตรส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
2. ยงัไม่มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน แต่ยงัไม่มีการประเมิน 

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ทุกหลกัสูตร 
2. ควรมีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
3. ควรมีการประเมินส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหค้รบทุกหลกัสูตร 
4. ควรใหน้กัศึกษาตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวทิยานิพนธ์ในวารสารท่ีมี peer review 

 

องค์ประกอบที ่3 : กกิรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.00 / เกณฑ ์มสธ. 2.00 )  
 จุดเด่น 

1. มหาวทิยาลยัมีช่องทางในการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าท่ีหลากหลาย  เช่น การให้
ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

2. มหาวทิยาลัยมีศูนยว์ทิยพฒันากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ เพื่อใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นการ
เรียนแก่นกัศึกษา 

3. มหาวทิยาลยัสนบัสนุนทุนการท าวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการยงัไม่ครบทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกการเรียนการสอน การใหแ้นะแนวและการใหค้  าปรึกษา การใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการใหค้รบทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกการเรียนการสอน การใหแ้นะ แนวและการใหค้  าปรึกษา การใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

2. ควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัให ้เพื่อสร้างความ
ผกูพนัระหวา่งนกัศึกษาและมหาวทิยาลยั 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบที ่4 การวจัิย 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.75 ) 
                         อยู่ในระดับดี ( คะแนนตามเกณฑ ์มสธ.  2.50 ) 
จุดเด่น 

 1. มหาวทิยาลยัมีระบบและกลไกท่ีดีในการสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 2. มหาวทิยาลยัมีฐานขอ้มูลดา้นการวจิยัท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานวจิยัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 3. มหาวทิยาลยัมีกลไกส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัท่ีหลากหลาย ทั้งการจดั

ประชุมวชิาการ การเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 4. มหาวทิยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงเ ป็นกลไกสนบัสนุน

การจดลิขสิทธ์ิงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 1. ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติยงัมีจ  านวนไม่มาก 
 2. จ านวนอาจารยห์รือนกัวจิยัรุ่นใหม่ยงัมีจ  านวนนอ้ย อาจารยท่ี์ท างานวจิยัไม่ไดก้ระจาย

เท่าท่ีควร โดยส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรพฒันากลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัสามารถตีพิมพผ์ลงานวจิยัไดม้ากข้ึน ทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
 2. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัทุกคนของมหาวทิยาลยัไดมี้โอกาสสร้าง

งานวจิยัมากข้ึน 
 

ข้อสังเกต 
 งานวจิยัส่วนใหญ่ เป็นการใหบ้ริการวชิาการแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อแกปั้ญหาเชิงพฒันาแก่

หน่วยงานเจา้ของทุน งานวจิยัดงักล่าวมีขอ้จ ากดัดา้นการตีพิมพเ์ผยแพร่ จึงเป็นผลใหผ้ลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติของมหาวทิยาลยัมีค่อนขา้งนอ้ย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.80 / เกณฑ ์มสธ. 2.89 ) 
จุดเด่น 

 1. มหาวทิยาลยัมีนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนด าเนินงานดา้นการบริการวชิาการแก่สังคมท่ีดี 
รวมทั้งมีการด าเนินงานกิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2. มหาวทิยาลยัมีแหล่งใหบ้ริการวชิาการท่ีหลากหลายและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 1. มหาวทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายท่ีไม่สะทอ้นการพฒันาเท่าท่ีควร เป็นการตั้งเป้าหมายโดย

ค านึงถึงเกณฑก์ารประเมินเป็นส าคญั แต่ไม่ใหค้วามส าคญักบัการเทียบเคียงกบัผลการด าเนินงานในปีท่ี
ผา่นมา ยกตวัอยา่ง ในตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการ
แก่สังคมฯ  ซ่ึงผลการด าเนินงาน ปีท่ีแลว้เท่ากบั ร้อยละ 54.06 แต่ในปีน้ีมหาวทิยาลยัตั้งค่าเป้าหมายเพียง
ร้อยละ 34.00 ในตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรม /โครงการบริการ วชิาการและวชิาชีพ …ต่ออาจารย์
ประจ า ซ่ึงผลการด าเนินงานปีท่ีแลว้เท่ากบั ร้อยละ 78.48 แต่ในปีน้ีมหาวทิยาลยัตั้งค่าเป้าหมายเพียงร้อย
ละ 39.00 และในตวับ่งช้ีท่ี 5.5 จ านวนแหล่งการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชี พฯ ซ่ึงผลการด าเนินงาน ปีท่ี
แลว้เท่ากบั 5 แหล่ง แต่ในปีน้ีมหาวทิยาลยัตั้งค่าเป้าหมายเพียง 3 แหล่ง 

 2. ผลการด าเนินงานบางตวับ่งช้ีมีค่ าต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ ตวับ่ งช้ีท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมฯ ซ่ึ งผลการด าเนินงาน ปีท่ีแลว้เท่ากบั ร้อยละ 
54.06 แต่ในปีน้ีมหาวทิยาลยัท าได้ เพียงร้อยละ 44.59 ในตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรม /โครงการ
บริการวชิาการและวชิาชีพ…ต่ออาจารยป์ระจ า ซ่ึงผลการด าเนินงานปีท่ีแลว้เท่ากบั ร้อยละ 78.48 แต่ในปี
น้ีมหาวทิยาลยัท าไดเ้พียงร้อยละ 47.25 ในตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริ การ 
ผลการด าเนินงาน ปีท่ีแลว้เท่ากบั ร้อยละ 78.78 แต่ในปีน้ีมหาวทิยาลยัท าไดเ้พียงร้อยละ 75.80 และตวั
บ่งช้ีท่ี 5.5.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนและการวิ จยั ผลการด าเนินงาน ปีท่ีแลว้ท าไดค้รบ 5 ขอ้ของเกณฑม์าตรฐาน  แต่ในปีน้ี
มหาวทิยาลยัท าไดเ้พียง 4 ขอ้ 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. มหาวทิยาลยัควรก าหนดค่าเป้าหมายท่ีมุ่งใหเ้กิดการพฒันา โดยเนน้การเทียบเคียงกบัผลการ

ด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 2. มหาวทิยาลยัควรใชผ้ลการประเมินปีท่ีผา่นมาเป็นฐานในการด าเนินงานตามภารกิจดา้นการ

บริการวิ ชาการแก่สังคม เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานใหเ้กิด
ประสิทธิผลในเชิงพฒันาการ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 3.00 / เกณฑ ์มสธ. 3.00 ) 
จุดเด่น 

มหาวทิยาลยัมีการจดัท าแผ นงานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีชดัเจน รวมทั้งมีกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมจ านวนมาก 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. มหาวทิยาลยัมีผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม แต่ในส่วนของการพฒันา

และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมนั้นยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร  (ทั้งท่ีมหาวทิยาลยัมีการด าเนินงานใน
เร่ืองน้ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก) 

2. ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1 ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวน
ชมรมทั้งหมด ปรากฏวา่กิจกรรมท่ีด าเนินงานส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมแต่อยา่งใด 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. มหาวทิยาลยัควรเช่ือมโยงผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและเสริมสร้างเอกลกัษณ์

ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั เช่น สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
(โครงการสุโขทยัศึกษา ) ส านกัการศึกษา ต่อเน่ือง (อุทยานการศึกษา ) และส านกับรรณสารสนเทศ (หอ้ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ) เป็นตน้ และระบุไวใ้นผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
ของมหาวทิยาลยั 

2. มหาวทิยาลยัควรพิจารณาปรับผลการด าเนินงานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีการ
ประกนัคุณภาพฯ ในกรณีน้ีผลการ ด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1 ควรพิจารณาไปผนวกรวมไวใ้น
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.67 / เกณฑ ์มสธ. 2.73 ) 
จุดเด่น  

มหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัได ้มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ เปิด
โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนั 

 

จุดทีค่วรพฒันา   
มหาวทิยาลยัยงัมิไดป้ระเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

 

โอกาสในการพฒันา  
 ส่งเสริมใหอ้าจารยค์น้ควา้ วจิยั สร้างผลงานทางวชิาการใหม้ากข้ึน 

 
 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.50 / เกณฑ ์มสธ. 2.50 ) 
จุดเด่น   

การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั ท าใหเ้กิดความประหยดั 
 

จุดทีค่วรพฒันา    
มหาวทิยาลยัยงัขาดความลุ่มลึกในการวางระบบการตรวจสอบทางดา้นการเงินและงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   
           ผูบ้ริหารระดบัสูงควรใหค้วามส าคญัและเร่งรัดการวางระบบการตรวจสอบทางดา้น 
การเงินและงบประมาณใหม้ากยิง่ข้ึน   โดยเฉพาะการสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ใหส้ามารถท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูงไดม้ากยิง่ข้ึน และวางระบบการ
ด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในใหส้ัมพนัธ์กบัทั้ง  Audit Committee และส านกังาน  
การตรวจเงินแผน่ดิน            
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ( คะแนนตามเกณฑ ์สกอ. 2.33 / เกณฑ ์มสธ. 2.33 ) 
จุดเด่น   

ความเอาใจใส่ ความรวดเร็วในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 

จุดทีค่วรพฒันา   
การจดัระบบและกลไกในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพของนกัศึกษายงัไม่ชดัเจน 

เท่าท่ีควร ซ่ึงเป็นผลใหข้าดความต่อเน่ืองและไม่ทัว่ถึง 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   
มหาวทิยาลยัควรใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาใหม้ากกวา่ 

การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน โดยใหค้รอบค ลุมกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล  ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจดัให้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษาทั้งภายในมหาวทิยาลยัและระหวา่งมหาวทิยาลยั  
 

โอกาสในการพฒันา   
1. โดยความตั้งใจและศกัยภาพของบุคลากรในศูนยป์ระกนัคุณภาพขอ งมหาวทิยาลยัอยูใ่น

ระดบัสูง หากมหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหบุ้คคลเหล่าน้ีไดมี้โอกาสพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคุณภาพการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 

2. หากมหาวทิยาลยัจะริเร่ิมพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพของการจดัการศึกษาทางไกลเป็นก ารเฉพาะ 
น่าจะเป็นโอกาสส าคญัในการสร้างนวตักรรมการประกนัคุณภาพได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนด

ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ

ระดบั 6 ขอ้แรก 7 ขอ้แรก / 3 3

30 x 2
35

รวมคะแนน 5 5

จ านวนตวับ่งช้ี 2 2

2.50 2.50

รวมคะแนน 5 5

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

2.50 2.50

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ี
ก าหนด

1.1

ร้อยละ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

89%

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

1.2

ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

หน่วยวดั

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

2

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

85.71%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 5 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 2 3 เกณฑร์ะดบั 6 ไม่ครบทุกหลกัสูตร
 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 6 ขอ้แรก 7 ขอ้แรก / 3 3
มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

ระดบั 4 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3

 -  - -

ขอ้แรก 210 / 3 3
379
0

379
ขอ้แรก 326 3 3

379
260
379

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์

ระดบั 3 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3 น่าจะมีการประกาศจรรยาบรรณสายสนบัสนุน

มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน

ขอ้ 4  ขอ้ 5 ขอ้ / 3 3 ทุกสาขาวิชาควรมีการวิจยัสถาบนัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน โดยเขียนหรือระบุให้ชดัเจน

386 1 1

662

476 2 2
504

อตัราส่วน

79%

2.1

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4

2.9

2.5

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ

2.6 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย์

99% x

x

/

 -

2

 - มสธ. ไม่ขอประเมินตวับ่งช้ีน้ี เน่ืองจากเป็นการ
สอนทางไกล

2สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า

2.10

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

 -

2.2
2.3

ระดบั

ร้อยละ

ระดบั

จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

2.7

2.8

94.44%

58.31%

86.02%

68.60%

55.41%

0.00%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต คา่เฉล่ีย 4.44 / 3 3

29 1 1
246,389

รวมคะแนน 27 28

จ านวนตวับ่งช้ี 11 11

2.45 2.55

จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
(สมศ 1.6)

ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 8 ช้ินงาน / 3 3

73 1 1
604
13 1 1
72

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  (สมศ.6.7)

ระดบั / 3 3

บาท 171,890,851.75 / 3 3
999

ร้อยละ 516 / 3 3
575

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (11 ตัวบ่งช้ี)

3.49

5,999

0.029%

3.49

2.12.3

2.12.5

2.12.6

2.12

2.11

2.12.2 39%

99%ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด (สมศ. 
2.1(6))

ร้อยละ

ร้อยละ

79%

คา่ใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศนูย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา  (สมศ.6.9)

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  (สม
ศ.1.2)

ร้อยละ

89.74%

0.012%ร้อยละของนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติ หรือนานาชาติ

งานกิจการนกัศึกษาตอ้งร่วมช่วยผลกัดนัเพ่ือ
สนบัสนุนให้นกัศึกษาไดรั้บรางวลั

x

x

x

172,062.91
บาทบาท

2.12.4

2.12.1

 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธป์ริญญาโทท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธป์ริญญาโททั้งหมด (สมศ 1.7)

12.09%

18.06%

4.39

4.44
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

ร้อยละ 32,342 x 2 2
43,315

คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐาน
การจดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ **

ขอ้ 5  ข้อ 6 ขอ้ / 3 3

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

รวมคะแนน 52 53

จ านวนตวับ่งช้ี 21 21

2.48 2.52

มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า * ระดบั 7 ขอ้แรก 6 ขอ้แรก x 1 3 นกัศึกษายงัรู้สึกขาดความผกูพนักบัมหาวิทยาลยั
มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์*

ระดบั 3 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 4 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2 2

2.00 3.00

รวมคะแนน 4 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

2.00 3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (21 ตัวบ่งช้ี)

3.2
3.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

2.12.7

2.12.8

2.12.9
2.12.10

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

79%ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บั
หน้าท่ีการงาน

74.67%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์*

ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ / 3 3

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์* ขอ้ 3  ขอ้ 5  ขอ้ / 3 3

106,120,855.83 3
370
102 2
370

รวมคะแนน 11 11

จ านวนตวับ่งช้ี 4 4

2.75 2.75

ร้อยละ 124 2
370

ร้อยละ 173 2
355

รวมคะแนน 15 15

จ านวนตัวบ่งช้ี 6 6

2.50 2.50

4.2

องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั

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

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตัวบ่งช้ี)

44%

49%

4.4.1

4.4.2

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

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ.
5.9)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตัวบ่งช้ี)

x

x

x

2

2

2ร้อยละร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

4.4

4.1

29%

24,999อตัราส่วน 3/286,813.12

27.57%

33.51%

48.73%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั

ระดบั 6 ขอ้แรก 7 ขอ้แรก / 3 3

169 3
379

163 2
345

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

จ านวน 3 แหล่ง 9 แหล่ง / 3 3

รวมคะแนน 14 13

จ านวนตวับ่งช้ี 5 5

2.80 2.60

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั (สมศ.
 3.3)

ระดบั 3 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก / 3 3

บาท 16,054,585 / 3 3
355

5.1

39%

84%

9,999
บาท

5.5.2

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม

คา่ใชจ่้ายและมูลคา่ของสถาบนัในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารยป์ระจ า *  (สมศ.3.4)

5.5

3/

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

5.2 34%

5.4

44.59%

47.25%

5.5.1

3

ร้อยละ

/

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัวบ่งช้ี)

5.3 ร้อยละ

75.80%

45,224
บาท
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

บาท 18,333,437.18 / 3 3
355

ระดบัความส าเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธ
กิจของมหาวิทยาลยั  (สมศ.3.7)

ระดบั 3 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 26 25

จ านวนตวับ่งช้ี 9 9

2.89 2.78

มีระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ระดบั 3 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 3 3

จ านวนตวับ่งช้ี 1 1

3.00 3.00

ร้อยละ 63 / 3 3
76

จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษ์
ศิลปะและวฒันธรรม **  (สมศ.4.2)

จ านวน 12 กิจกรรม 127 กิจกรรม / 3 3

รวมคะแนน 9.00 9.00

จ านวนตวับ่งช้ี 3 3

3.00 3.00

19,999
บาท

6.1.2

5.5.3

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (9 ตัวบ่งช้ี)

5.5.4

ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรม
ทั้งหมด **  (สมศ.4.1)

6.1.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)

รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ า *  (สมศ.3.6)

6.1

75%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตัวบ่งช้ี)

บาท

82.89%

51,643.49
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ และ
สามารถผลกัดนัสถาบนัให้แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ / 3 3 เกณฑป์ระเมินระดบั 7 ไม่สมบูรณ์ (การประเมิน
คุณภาพการให้บริการไม่ครบ 5 ดา้น)

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั ระดบั 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก / 2 3 เกณฑร์ะดบั 4 ไม่สมบูรณ์ (มีแผนแต่ไม่มีการ
ประเมินอยา่งครบถว้น)

มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ ระดบั 3 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพฒันา 
และธ ารงรักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดบั 4 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก / 2 3 เกณฑร์ะดบั 5 ไม่สมบูรณ์ (ขาดการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรทุกระดบั)

ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 
และการวิจยั

ระดบั 2 ขอ้แรก 6 ขอ้แรก / 3 3

ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา

ระดบั 4 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3

6 1
394

มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ระดบั 4 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล

ระดบั 7 ขอ้แรก 8 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 24 25

จ านวนตวับ่งช้ี 9 9

7.9

7.8

ร้อยละ

7.1

7.4
7.3

7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ

1.99%

7.5

7.6

7.2

1.52% 2

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

x
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

2.67 2.78

บาท 17,772,667.90       / 3 3 ขอ้มูลใน SAR ยงัคลาดเคล่ือน

394
ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สม

ร้อยละ 718 / 3 3
894

รวมคะแนน 30 31

จ านวนตวับ่งช้ี 11 11

2.73 2.82

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบั 6 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก x 2 3 เกณฑร์ะดบั 6 ไม่สมบูรณ์ (การวางระบบ
ตรวจสอบดา้นการเงินไม่ชดัเจน)

การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมกนั * ระดบั 3 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 5 6

จ านวนตวับ่งช้ี 2 2

2.50 3.00

ร้อยละ 1,151,996,710.00    / 3 3
1,751,634,610.00    

ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ **  (สมศ.5.8) ร้อยละ 311,273,747.54       / 2 2
1,746,766,410.00    

ร้อยละของเงินรายไดต่้องบด าเนินการ **  (สมศ.5.6(1)) 49%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

8.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ. (11 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. (9 ตัวบ่งช้ี)

งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อ อาจารยป์ระจ า (สมศ 5.10)

9% หรือ
มากกวา่ 15%

69%

9,999
บาท

8.2.1

7.9.1

7.9.2

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ

8.2

8.2.2

80.31%

65.77%

17.82%

45,108.29
บาท
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร    X  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมายหน่วยวดั

ผลการด าเนินการ 2551

ผลลพัธ์

(% หรือสัดส่วน)

รวมคะแนน 10 11

จ านวนตวับ่งช้ี 4 4

2.50 2.75

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดบั 4 ขอ้แรก 7 ขอ้แรก / 3 3

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา *

ระดบั 5 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก x 1 3 เกณฑร์ะดบั 3 ไม่ชดัเจน (กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการประกนัคุณภาพของนกัศึกษา)

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 3 ขอ้แรก 5 ขอ้แรก / 3 3

รวมคะแนน 7 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3 3

2.33 3.00

รวมคะแนน 7 9

จ านวนตวับ่งช้ี 3 3

2.33 3.00

9.2

9.3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (4 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)

9.1

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตวับ่งช้ี
คะแนนประเมิน

โดยกรรมการ
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 11 27.00

คะแนนองค์ 3 2 4.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00

คะแนนองค์ 5 5 14.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00

คะแนนองค์ 7 9 24.00

คะแนนองค์ 8 2 5.00

คะแนนองค์ 9 3 7.00

รวม 39 100.00

2.56

สรุปภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.



องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตวับ่งช้ี
คะแนนประเมิน

โดยกรรมการ
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 5.00

คะแนนองค์ 2 21 52.00

คะแนนองค์ 3 2 4.00

คะแนนองค์ 4 6 15.00

คะแนนองค์ 5 9 26.00

คะแนนองค์ 6 3 9.00

คะแนนองค์ 7 11 30.00

คะแนนองค์ 8 4 10.00

คะแนนองค์ 9 3 7.00

รวม
61 158.00

2.59
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (61 ตัวบ่งช้ี)



( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ - 3.00 2.00 2.50 ดี - 3.00 2.00 2.50 ดี
2.  การเรียนการสอน 3.00 2.80 1.75 2.45 ดี 2.67 2.86 2.00 2.48 ดี
3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา - 2.00 - 2.00 พอใช้ - 2.00 - 2.00 พอใช้
4.  การวิจยั 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก 2.33 3.00 2.00 2.50 ดี
5.  การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 3.00 2.67 2.80 ดีมาก 3.00 3.00 2.80 2.89 ดีมาก
6.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
7.  การบริหารและการจดัการ 3.00 2.60 2.67 2.67 ดีมาก 3.00 2.60 2.67 2.73 ดีมาก
8.  การเงินและงบประมาณ - 2.50 - 2.50 ดี 3.00 2.50 - 2.50 ดี
9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 2.00 3.00 2.33 ดี - 2.00 3.00 2.33 ดี

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.00 2.62 2.31 2.56 2.73 2.68 2.38 2.59

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

องค์ประกอบ
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ

ตาราง ป.2 ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ

รวม 



( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

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

ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 2.50 2.60 2.56 ดีมาก 3.00 2.50 2.50 2.60 ดีมาก

ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 2.67 2.50 2.71 ดีมาก 2.64 2.77 2.71 2.71 ดีมาก

มาตฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้

- 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 2.62 2.31 2.56 2.73 2.68 2.38 2.59

ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ
1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช

รวม 
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ ในระดบั

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินโดยกรรมการ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 



มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ
( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.00 2.33 2.25 2.33 ดี 3.00 2.60 2.31 2.50 ดี
มุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการภายใน - 2.71 2.67 2.70 ดีมาก - 2.71 2.75 2.58 ดีมาก
มุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน 3.00 2.50 - 2.67 ดีมาก 3.00 2.50 - 2.78 ดีมาก
มุมมองท่ี 4 ดา้นบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.00 2.83 2.00 2.73 ดีมาก 2.67 2.83 2.00 2.64 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 2.62 2.31 2.56 2.73 2.68 2.38 2.59

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการประเมินเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)

<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ

1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้

2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี

2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ตาราง ป.4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ.อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก  สรุปบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัศึกษา และศิษยเ์ก่า 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์อธิการบดี  รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
1. การก าหนดตวับ่งช้ีระดบัหน่วยงานในแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 มี

จ านวนมาก   เน่ืองจาก มุ่งท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการค านวณงบประมาณ จึงยงัไม่เช่ือมโยงกบัตวั

บ่งช้ีระดบัมหาวทิยาลยัเท่าท่ีควร  แต่ทั้งน้ี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ . 2552 เป็นตน้ไป  

มหาวทิยาลั ยไดป้รับปรุงการก าหนดตวับ่งช้ีใหต้อบสนองต่อภารกิจหลกัของหน่วยงานและ

เช่ือมโยงต่อภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัมากข้ึน 

2. การก าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในยงัไม่ชดัเจน  โดยเฉพาะการ

ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (Audit Committee )  

และส านกังาน การ ตรวจเงินแผน่ดิน  ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัก าลงัสรรหาผูบ้ริหารของหน่วย

ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งการปรับบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในใหมี้ความเขม้แขง็และ

มุ่งเนน้การตรวจสอบเชิงประเมินความคุม้ค่าใหม้ากข้ึน   

3. มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเส่ียง มีการแต่งตั้ง

คณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงเพื่อรับผดิชอบเป็นการเฉพาะ มีการบูรณาการ

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั ในปีงบประมาณ 2552ได้

ก าหนดแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัไว ้จ  านวน 16 ระบบ 

ซ่ึงครอบคลุมภารกิจดา้นต่างๆทั้งระดบัหน่วยปฏิบติัและระดบัองคก์ร 

4. มหาวทิยาลยัมีการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา การเปิด – ปิดหลกัสูตร  

นอกจากน้ี ยงัไดมี้การเร่งรัดใหส้าขาวชิาต่าง ๆ ปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์

สกอ. โดยก าหนดเป็นมาตรการไวใ้นปีการศึกษา 2553  ถา้หลกัสูตรใดยงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ของ สกอ . จะไม่เปิดสอน รวมทั้งจะน ากรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education : TQF ) มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ

และยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานในระดบัสากล   

5. มหาวทิยาลยัไดมี้การก าหนดเป็นเง่ือนไขใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีเขา้ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2551 เป็นตน้ไป  ตอ้งตีพิมพเ์ผยแพร่วทิยานิพนธ์ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติก่อนส าเร็จ

การศึกษา   ทั้งน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่วทิยานิพนธ์มากข้ึน 
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6. มหาวทิยาลยัมีแผนแม่บททางดา้นศิลปวฒันธรรม  ระยะ 5  ปี ( พ.ศ. 2552 -2556 )  เพื่อใชเ้ป็น

กรอบแนวทางการด าเนินภารกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีการจดัและเผยแพร่กิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งหลากหลายผา่นช่องทางต่าง ๆ   เช่น   เปิดโอกาสใหน้กัเรียน นิสิต

นกัศึกษา และประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน  การถ่ายทอดสดผา่น web 

casting  และ audio on demand  เป็นตน้   

7. มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัต่อการประกนัคุณภาพและมีการ พฒันาระบบ การประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวทิยาลยัใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน  ดงัน้ี 

7.1 มีการประชุมช้ีแจงรูปแบบการจดัท า SAR และการก าหนดรหสัเอกสารอา้งอิงอยา่งต่อเน่ือง  

โดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน  

7.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงานทุกหน่วยงาน  โดยหมุนเวยีน

ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ   

7.3 มีการจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั โดยบูรณาการตวับ่งช้ีเพื่อ

การประกนัคุณภาพของหน่วยประเมินต่าง ๆ ทั้งสกอ . สมศ . และ ก .พ.ร. เขา้ไวด้ว้ยกนั 

เพื่อใหส้ามารถรองรับไดท้ั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

7.4 มีการปรับปฏิทินก ารประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัเพื่อใหก้ระบวนการประกนั

คุณภาพภายในสามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินปีการศึกษาของ

มหาวทิยาลยั พร้อมทั้งไดเ้วยีนแจง้ปฏิทินใหห้น่วยงานต่างๆ ทราบล่วงหนา้  

7.5 มีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดีในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี ส าคญั ไดแ้ก่  1) จดัปฐมนิเทศ

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั   และ 2) มีการแลกเปล่ี ยน

เรียนรู้ผลการประเมินร่วมกนั ระหวา่งกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยั  

เพื่อรับฟังปัญหา ขอ้คิดเห็น รวมทั้งเป็นการ เสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการ

ประเมินตวัช้ีวดัต่างๆ  เสมือนเป็นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพภายในร่วมกนั 

7.6 มีการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพกบั

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีโดดเด่น 

7.7 มีการใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึ กษาใหม่ เช่น การใหค้วามรู้ผา่น

กิจกรรมปฐมนิเทศ  การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่ผูน้ าชมรม

นกัศึกษามสธ. ทัว่ประเทศ เป็นตน้ 
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7.8 มีการฝึกอบรมโดยน าหลกัสูตรของ สกอ. มาขยายผลเพื่อสร้างผูป้ระเมินหนา้ใหม่ 

7.9  มีการวา่จา้งท่ีปรึกษาพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานประกนัคุณภาพ   

7.10  มีการใหทุ้นศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล เพื่อให้

ไดต้วับ่งช้ีท่ีเหมาะสมกบับริบทของมหาวทิยาลยั 
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สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา และผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน /  กอง / ศูนย์ 
1. การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร  

- มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาอยา่งสม ่าเสมอ  มีการมอบหมายให้

คณาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคณะท างานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ท าใหไ้ดรั้บทราบ

นโยบายการบริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน และประเด็นท่ีผลต่อผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย  นอกจากน้ี บางสาขาวชิาท่ีมีอาจารยป์ระจ าจ านวนนอ้ยจะใชว้ธีิจดั

ประชุมร่วมกนัทั้งสาขาวชิา ท าใหก้ารส่ือสารภายในสาขาวชิาเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

- มีการพฒันาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจดัการ  เช่น ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ , ระบบวนัลาอิเล็กทรอนิกส์ แล ะ Intranet ท าใหเ้กิดความ

รวดเร็ว 

- การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัในบางเร่ืองของมหาวทิยาลยักบัหน่วยงาน

ภายใน  อาทิ การปรับสภาพ มสธ .เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ยงัไม่ชดัเจน

และขาดความต่อเน่ือง 

- ควรมีการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัสถาบนัใหม้ากข้ึน 

2. สาขาวชิาต่างๆ มีความพยา ยามท่ีจะเร่งรัดปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ . แต่เน่ืองจากมีภาระงานประจ ามาก  ประกอบกบักระบวนการปรับปรุงหลกัสูตรตอ้งใช้

ระยะเวลาพอสมควร ปัจจจุบนัยงัไม่สามารถด าเนินการไดค้รบทุกหลกัสูตร  แต่จะด าเนินการได้

อยา่งครบถว้นภายในปี 2553 

3. มหาวทิยาลยัมีงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยั ทั้งแหล่งทุนภายในและคณาจารยมี์ศกัยภาพในการ

แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ค่อนขา้งสูง  ส่งผลใหมี้ผลงานวจิยัเป็นจ านวนมาก  แต่การตีพิมพ์

เผยแพร่บทความวจิยัยงัมีนอ้ย  

4. งานวจิยัส่วนใหญ่ไดถู้กน าไป ใชป้ระโยชน์ โดยหน่วยงานท่ีใหทุ้น  ท าใหมี้ขอ้จ ากดัใน การตีพิมพ์

เผยแพร่ และการแสดงหลกัฐานการน าไปใชป้ระโยชน์เชิงประจกัษ ์

5. สถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางท่ีสนบัสนุนการท าวจิยัใหมี้ความคล่องตวั 

6. มหาวทิยาลยัไดป้ระสานงานกบั สกอ .  / สมศ . /  ก.พ.ร. เพื่อปรับแก ้และ / หรือ ของดเวน้การ

ประเมินตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพบางตวัท่ีไม่เหมาะสมกบับริบทของมหาวทิยาลยั 
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7. การใชศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ . 10 แห่ง ยงัไม่เตม็ศกัยภาพ   มหาวทิยาลยัควรจดัท าแผนเพื่อให้

นกัศึกษาไดเ้ขา้มาใชศู้นยว์ทิยพฒันา เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ใหม้ากข้ึน  

8. จ านวนกิจกรรม / โครงการบริการทางวชิาการแก่สังคมมีจ านวนนอ้ยลงกวา่ปีท่ีผา่นมา เพราะขาด

ความชดัเจนเร่ืองนโยบายรวมถึงงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อการบริการทางวชิาการแก่

สังคม  นอกจากน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากผูบ้ริหารเดิมของบางสาขาวชิาท่ีผา่นมาท่ีมิได้

ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว  

9. ขอ้เสนอแนะต่อมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

- การยดึมัน่ปณิธานมหาวทิยาลยั และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทางไกลอยา่งแทจ้ริง 

-  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  

- การพฒันาบุคลากรเพื่อข้ึนสู่ต าแหน่งบริหาร รวมทั้งการพฒันาผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 

- การจดัท าแผนทดแทนบุคลากรรองรับการเกษียณอาย ุเพื่อใหเ้กิดความต่ อเน่ืองในการ

จดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ 

- การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัต่อสาธารณชน 

- การประสานความร่วมมือร่วมใจระหวา่งบุคลากรท่ีมีความแตกต่างระหวา่งคนรุ่นใหม่ 

และคนรุ่นเก่า เพื่อใหเ้กิดเอกภาพในการท างานร่วมกนั  

- การสนบัสนุนอตัราก าลั งสายสนบัสนุนเพื่อรองรับภาระงานบริหารธุรการของ

สาขาวชิา 

- การพฒันาคุณภาพชีวติของบุคลากรใหมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
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สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
1. การจัดปฐมนิเทศก่อนเรียนให้อะไรกบันักศึกษาบ้าง 
 - มีอาจารยม์าคอยใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และกระบวนการวางแผนการเรียนวา่ควรปฏิบติั

อยา่งไร พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าตามกรณีศึกษาต่างๆ  
 -  มีการเชิญรุ่นพี่ท่ีเรียนจบไปแลว้มาเล่าประสบการณ์และแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหน้กัศึกษา

ใหม่ฟัง ท าใหน้กัศึกษาใหม่เห็นแนวทางในการเรียน นอกจากน้ี ในการปฐมนิเทศ อาจารยใ์หค้วามเป็น
กนัเอง ท าใหน้กัศึกษามีความสบายใจ กลา้พดู กลา้ถามมากข้ึน 

 - มหาวทิยาลยัมีการเปิดโอกาส โดยจดัการปฐมนิเทศเพิ่มเติม เช่น นกัศึกษาเรียนปริญญาโท
หลกัสูตรบริหารการศึกษา ติดสอบต าแหน่งผูอ้  านวยการหลายท่าน  แต่มหาวทิยาลยัก็มีการจดัปฐมนิเทศ
เพิ่มเติมใหแ้ก่นกัศึกษา  

 
2. ส่ือการเรียนการสอนเอือ้ต่อการเรียนของนักศึกษาหรือไม่ มหาวทิยาลยัควรเพิม่อะไรบ้าง และ

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
 -  ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลท่ีเป็นรุ่นแรก ต าราอาจจะยงัไม่พร้อมแต่อาจารยมี์การติดต่อส่ือสาร

กบันกัศึกษาตลอด โดยใชส่ื้ออ่ืนๆหรือช่องทางท่ี หลากหลาย เช่น มีการจดัติวกนัตามเครือข่ายของแต่ละ
จงัหวดัโดยผา่นทางศูนยว์ทิยพฒันา ซ่ึงส่วนน้ีท าใหน้กัศึกษาสามารถสอบผา่นไดเ้ช่นกนั 

 -  มหาวทิยาลยัจดัศึกษาดูงานการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี ซ่ึงนกัศึกษาสามารถน าจุดเด่นของแต่ละท่ีท่ีไปดูงานมาประยกุตใ์ชก้บัการท างานของตนเองได้ 

 - หนงัสือต าราเรียนของมหาวทิยาลยัถา้หากเปิดอ่านหลายคร้ังพบวา่เอกสารจะหลุด ใชไ้ม่ได้
นาน  ทั้งน้ีเน่ืองจากกรรมวธีิในการจดัท ารูปเล่ม แต่อยา่งไรก็ตาม มหาวทิยาลยัยงัมีส่ืออ่ืนๆ เพิ่มเติมให ้
เช่น CD ท่ีหาวทิยาลยัจดัใหมี้การปรับปรุงสาระ และขอ้มูลใหม่ๆ ทนัต่อสถานการณ์อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

 
3.   มหาวทิยาลยัได้มีการให้ข้อมูลด้านการศึกษาทีม่ีการเปลีย่นแปลงมีการจัดป ฏิรูปวงการศึกษา

ใหม่ แก่นักศึกษาหรือไม่ 
 -  มหาวทิยาลยัมีการจดัสัมมนาใหน้กัศึกษาทางดา้นบริหารการศึกษาไดมี้กา รแลกเปล่ียนเรียนรู้

กนัเป็นอยา่งมาก ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลาย และโดยท่ีนกัศึกษาเป็นผูท้  างานแตกต่างกนั 
เช่น ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผอ .เขตการศึกษา เป็นตน้ ท าใหไ้ดมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัออกไป  นอกจากน้ียงั
ท าใหน้กัศึกษามีการติดต่อส่ือสารกนัเองภายนอกหอ้งเรียน และรู้จกักนัมากข้ึน  

 -  มหาวทิยาลยัมีช่องทางหลากหลายใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัและส่ือสารกนั เช่น จากศูนยว์ทิยพฒันา 
ทาง Internet และสถานท่ีใหน้กัศึกษาพบเจอกนั ณ ท่ีท าการส่วนกลาง เป็นตน้ 
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4. บริการต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัจัดให้นักศึกษา เช่น ห้องสมุด การลงทะเบียน การ ตอบค าถาม 
เพยีงพอกบัความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 

 -  เพียงพอและพอใจมาก โดยมีตวัอยา่ง เช่น 
   นกัศึกษาเคยมีปัญหาเร่ืองการลงทะเบียน แต่จ าหมายเลขโทรศพัทข์องทางมหาวทิยาลยั

ไม่ได ้จึงใชว้ธีิการส่ง e-mail มาสอบถามและไดรั้บค าตอบจากมหาวทิยาลยัในเวลาเพียงไม่ถึง 10 นาที 
   นกัศึกษาติดต่องานทะเบียนโดยการโทรศพัทม์าสอบถาม ทางมหาวทิยาลยัก็สามารถ

ตอบค าถามไดท้นัที และในบางกรณีท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลซ่ึงตอ้งใชเ้วลา มหาวทิยาลยัจะนดัให้
นกัศึกษาติดต่อกลบัมาและสามารถใหค้  าตอบแก่นกัศึกษาไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย ซ่ึงจุดน้ีขอช่ืนชม 
มสธ. ท่ีมีความเป็นมืออาชีพเป็นอยา่งมาก  นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีตอบค าถามสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เป็นอยา่งดี 

   การใหบ้ริการดา้นหอ้งสมุด  ส่ิงท่ีควรเพิ่มเติมคือ ควรใหน้กัศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสยมื
หนงัสือไดด้ว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม มหาวทิยาลยัไดมี้การเปิดช่องทางใหน้ั กศึกษาปริญญาตรีสามารถหา
ความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากทาง Internet และทางศูนยว์ทิยพฒันาไดมี้การจดัหนงัสือท่ีนกัศึกษาจะใช้
ประกอบการเรียนไวอ้ยา่งครบถว้น พร้อมทั้งการใหบ้ริการในการสืบคน้ 

 
5. ศิษย์เก่ามีการรวมตัวเพือ่จัดท ากจิกรรมด้านวชิาการหรือระดมทุนทีก่่อประโยชน์ให้ แก่

มหาวทิยาลยับ้างหรือไม่ 
 -  สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีการจดัตั้งชมรมศิษยเ์ก่าข้ึนเองและมีกองทุนดว้ย ซ่ึง

ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนชมรมกบัมหาวทิยาลยั และเร็วๆน้ีจะมีการจดักิจกรรมนดั
พบกนั 

 
6. นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า มสธ . มีชมรมศิษย์เก่ าของมหาวทิยาลยั และท่านเคยสมัครเป็น

สมาชิกของชมรมหรือไม่ 
 -  ทราบวา่มี และทางมหาวทิยาลยัเคยมีการแจกใบสมคัรใหน้กัศึกษาดว้ย นอกจากน้ี เม่ือมี

กิจกรรมของศิษยเ์ก่าจะมีการประชาสัมพนัธ์ทาง website และนกัศึกษาก็ไดม้าร่วมกิจกรรมดว้ย 
 
7. นักศึกษาทราบหรือไม่ว่ามีชมรมบัณฑิต และตนเองเป็นสมาชิกของชมรมหรือไม่ 
- ไม่ทราบ 
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8. มีการแนะน าสถานทีใ่น มสธ. หรือไม่ 
 -  มี โดยในวนัปฐมนิเทศมีการจดัวอล์คแรลล่ีรอบ มสธ. 
 
9. มหาวทิยาลยัเคยมีการสอบถามนักศึกษาเกีย่วกบัความต้องการสถานทีอ่ านวยความสะดวก

ต่างๆ หรือไม่ 
 -  มีการสอบถามอยูเ่ร่ือยๆ วา่นกัศึกษาตอ้งการอะไรเพิ่มเติมบา้ง ปีละประมาณ 3 – 4 คร้ัง และน า

ขอ้มูลเหล่านั้นไปด าเนินการปรับปรุงดว้ย เช่น มีการพฒันาดา้นโภชนาการ เป็นตน้ 
 
10. มีการถ่ายทอดความรู้เร่ืองประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาบ้างหรือไม่ และมีการ

อธิบายแนวทางการน ามาใช้หรือไม่ 
 -  ศึกษาศาสตร์ : มีสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหาท่ีเรียน 
 -  เศรษฐศาสตร์ : ยงัไม่ทราบ เคยไดย้นิแต่ผวิเผนิ 
 -  ส่งเสริมเกษตรฯ : ทราบวา่มีการตรวจประเมินทางการศึกษา 
 
11. นักศึกษามีโอกาสได้ท ากจิกรรมร่วมกนับ้างหรือไม่ 
 -  มี เช่น การจดัโครงการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของเกาะเกร็ด มีนกัศึกษามาร่วมชมรมละ 10 – 20 

คน หลงัจากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มมีการน าเสนอส่ิงท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 
12. นักศึกษามีการ set up ชมรมกนัเองหรือไม่ 
 -  มี และมีการประชาสัมพนัธ์ในวารสารเก่ียวกบัชมรมเป็นอยา่งมาก 
 
13. e-learning สามารถช่วยในการเรียนการสอนได้มากหรือไม่ เข้าใช้ได้ง่ายและสะดวกหรือไม่ 
 -  มีประโยชน์และช่วยไดม้าก เพราะมีอาจารยส์อน มี powerpoint ใหดู้ 
 -  ฐานขอ้มูลงานวจิยัมีความสะดวกมาก เพราะสามารถ download ไดค้รบถว้นสมบูรณ์ และมี

ความหลากหลาย 
 
14. มีการน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปพฒันาปรับปรุงหรือไม่ 
 -  มี เช่น เร่ืองการจดักลุ่มในการเรียนการสอน 
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15. จากการทีท่่านได้เป็นนักศึกษา มสธ. ท่านมีความภาคภูมิใจหรือไม่ 
 -  นกัศึกษาทุกท่านมีความภาคภูมิใจ โดยมีเหตุผลต่างๆ ดงัน้ี 

 ประทบัใจกบัการเรียนมสธ. โดยเฉพาะการไดเ้ขา้มาอบรม และเม่ือเรียนจบแลว้ไดมี้
การติดตามข่าวสารของทางมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง และไดว้างโครงการไวว้า่จะมาเรียนต่อในระดบั
ปริญญาโทและเอกต่อท่ีน่ี 

 มสธ. สอนใหคิ้ดแบบผูใ้หญ่ เน้ือหาในต ารามีการปรับปรุงขอ้มูลตลอดเวลา ท าให้
สามารถปรับตวัเองและมีความคิดท่ีดีข้ึน การดูแลนกัศึกษาของ มสธ. ดีมาก และคิดวา่จะเรียนต่อปริญญา
โทท่ีน่ี 

 ในสายสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ ความรู้ท่ีไดรั้บทดัเทียมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 
หนงัสืออ่านไดง่้าย ปรับใชก้บัการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  การเรียน มสธ .ไม่ไดก้ระทบกบัการท างานและ
เวลาท่ีใหก้บัครอบครัว 

 อาจารยมี์การติดตามนกัศึกษาทุกคน สถานท่ี อุปกรณ์ การบริการขอ้มูลสะดวก 
ประทบัใจ ทนัสมยั 

 จากการเรียนท่ี มสธ. ท าใหไ้ดเ้พื่อนใหม่ 
 มสธ. ท าใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันา อาจารยท่ี์ท าการสอนและเขียนต าราลว้นเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญทางสายวชิานั้น   
  ท าใหมี้โลกทศัน์กวา้งข้ึน 

 
16. ส่ิงทีนั่กศึกษาต้องการให้มหาวทิยาลยัปรับปรุง  
 - การสอน เสริมควรเพิ่มชุดวชิาของนกัศึกษาปีอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัทาง

มหาวทิยาลยัจะเนน้วชิาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 - มหาวทิยาลยัควรจดัใหส้ามารถใช ้wi-fi internet ไดท้ั้งมหาวทิยาลยั 
 -  มหาวทิยาลยัควรมีการจดัใหมี้การสอนเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลใหน้กัศึกษาปริ ญญาโทตั้งแต่

ชั้นปีท่ี 1  
 - ควรมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของต าราเรียน เช่น ท าใหเ้ล่มเล็ก / บางลง โดยแต่ละชุดวชิาอาจ

มีหลายเล่มก็ได,้  มีหนา้ปกท่ีสวยงาม เพราะในส่วนของเน้ือหาในต ารานั้นดีอยูแ่ลว้ 
 -  สนามสอบของนกัศึกษาปริญญาโทควรมาจดัท่ี มสธ. ส่วนกลาง เพราะสนามสอบในปัจจุบนัมี

ปัญหา เช่น บรรยากาศของหอ้งสอบ ไม่มีพดัลม เกา้อ้ีไม่ดี สภาพแวดลอ้มรอบขา้งไม่เอ้ือต่อการสอบ 
 -  ในบทเรียนและแบบฝึกหดัควรมีกรณีศึกษาท่ีหลากหลาย  
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ภาคผนวก ข  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ประจ าปีการศึกษา 2551 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 1 – วนัพุธท่ี 2 กนัยายน 2552 
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ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2551 

วนัองัคารที ่1  - วนัพุธที ่2 กนัยายน  2552 

 

วนัที ่ เวลา สถานที ่ กจิกรรม ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

วนัองัคารท่ี 
1 กนัยายน  2552 

08.30 - 09.00 น. หอ้งประชุม 1607 ชั้น 6 
อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณากรอบการ
ประเมินและมอบหมายงาน 

 

กรรมการประเมิน 

 09.00 - 10.30 น. หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร    
(ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินพบปะผูบ้ริหารเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์  / 
แลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมมือซ่ึง
กนัและกนั 

 

1. กรรมการประเมิน 
2. อธิการบดี 
3. รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดี 
4. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา    
5. ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั / กอง /ศูนย ์

10.30 – 15.00 น. หอ้งประชุม 1607 ชั้น 6 
อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน กรรมการประเมิน 

15.00 – 15.30 น. หอ้งประชุมผูบ้ริหาร 1514 คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง  ไดแ้ก่ 
     -  อธิการบดี  
     - รองอธิการบดี  / ผูช่้วยอธิการบดี 

 

1. กรรมการประเมิน 
2. อธิการบดี 
3. รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดี 
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วนัที ่ เวลา สถานที ่ กจิกรรม ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

วนัพธุที  
2 กนัยายน 2552 

 

9.00 – 10.00 น. หอ้งประชุมสารนิเทศ 1 
1406 

คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์  
 -ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา  
-ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั / กอง / ศูนย ์

1. กรรมการประเมิน 3 ท่าน  
2. ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 
3. ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั/  
    กอง / ศูนย ์ 

หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร   
(ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์  
- ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  
- ศิษยปั์จจุบนั 

1. กรรมการประเมิน 3 ท่าน  
2. ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า / ศิษยปั์จจุบนั 

 13.00 - 15.00 น. หอ้งประชุม 1607 ชั้น 6 อาคาร
บริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินประชุมร่วมกนั 
เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กรรมการประเมิน 

 15.00 - 16.30 น. หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 
(ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมิน รายงานผลการการประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายในดว้ยวาจาต่อคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 

1. กรรมการประเมิน 
2. อธิการบดี 
3. รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดี 
4. ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 
5. ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั /   
   กอง  /  ศูนย ์
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