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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทัว่ไปของมหาวทิยาลยัโดยสังเขป  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2521 ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต  

มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสังคม ดว้ยการจดัระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
ตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 
ผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ รวม 80 หลกัสูตร จ าแนกเป็น
หลกัสูตรประกาศนียบตัร 8 หลกัสูตร ปริญญาตรี 48 หลกัสูตร และบณัฑิตศึกษา 24 หลกัสูตร  มีนักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 165,625 คน เป็นนกัศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 1,642 คน ระดบัปริญญาตรี 
156,896 คน ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1,861 คน ระดบับณัฑิตศึกษา 5,156 คน และระดบัปริญญาเอก 70 
คน มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน จ านวน 2,469 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 386 คน  และสายสนบัสนุน 
จ านวน 2,083 คน และมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 2,316,761,900 บาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 658,160,400 บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได ้) จ านวน 
1,658,601,500 บาท  
 

วธีิการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยอิงตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ . รวม 9 
องค์ประกอบ (รวม 39 ตวับ่งช้ี) และยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งตวับ่งช้ีเพ่ือ
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (รวม 16 ตัวบ่งช้ี) รวม 55 ตัวบ่งช้ี นอกจากน้ี ยงัได้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล : สถานศึกษา 3 ดี (รวม 2 ตวับ่งช้ี) โดยจดัไวเ้ป็นองค์ประกอบท่ี 10 แต่ไม่น า
คะแนนมาเฉล่ียกบั 9 องคป์ระกอบหลกั รวมตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั ทั้งส้ิน 
57 ตวับ่งช้ี และใช้ระบบการประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั เช่นเดียวกบั สกอ.โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั  6 คน เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 5 คน และภายใน 1 คน  
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กระบวนการประเมิน ใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร/รายงาน/ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและตวัแทน
นกัศึกษา / ศิษยเ์ก่า และน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการ
ประเมินดว้ยวาจาต่อคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นว่า
ผลการประเมินยงัไม่ชดัเจน หรือยงัไม่ครอบคลุมบางประเด็น ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินไดจ้ดัส่งรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัภายใน 30 วนัหลงัจากการประเมินแลว้เสร็จ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในภาพรวม มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (สกอ. = 2.72/มสธ. = 2.67) เม่ือพิจารณา
เป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (2.00 เท่ากนั)  องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
(สกอ. = 2.45/มสธ. = 2.35)  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (3.00 เท่ากนั)  องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.75/มสธ. = 2.83)  
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.80/มสธ. = 
2.86)  องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากนั)  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.89/มสธ. = 2.91)  
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (3.00 เท่ากนั)  และองค์ประกอบที่ 
9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (3.00 เท่ากนั)  ผลการประเมินเป็นราย
องคป์ระกอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

จุดเด่น    - 
จุดที่ควรพฒันา   -  
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรมีการทบทวนปรัชญาและปณิธาน

เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และควรมีการติดตามก ากบัใหผ้ลการด าเนินงานของแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีงบประมาณใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
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องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
จุดเด่น มีระบบและกลไกการจดัการหลกัสูตรท่ีชดัเจน หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เนน้

การวิจยั ตลอดจนบุคลากรมีคุณวฒิุและต าแหน่งทางวิชาการสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
จุดที่ควรพฒันา  ควรเร่งปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติใหค้รบทุกหลกัสูตร และปรับปรุงเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรเพ่ิมเวทีให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

แสดงผลงาน วิทยานิพนธ์ ทั้งในงานสมัมนาระดบัชาติหรือตีพิมพผ์ลงานในวารสารท่ีมี Peer review 
   
องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น มหาวิทยาลยัพฒันางานดา้นนิสิตนกัศึกษามากข้ึน และมีการจดับริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาอยา่งครบถว้น 

จุดที่ควรพฒันา  ควรปรับแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษารายปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนัหรือกฎเกณฑล่์าสุดของ สกอ.  
 โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือศิษยเ์ก่าใหม้ากข้ึน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลยักบัวงการอาชีพต่างๆ ของบณัฑิต มสธ. 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั 

จุดเด่น มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกในการสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างและเผยแพร่งานวิจยั 
จุดที่ควรพฒันา  ยงัไม่มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรมีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร การ

ซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือนวตักรรมให้แก่
นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 

 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดเด่น มหาวิทยาลยัมีนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการแก่
สงัคมท่ีชดัเจน ตลอดจนมีระบบในการติดตามก ากบัการด าเนินงานและการใชง้บประมาณท่ีชดัเจน 

จุดที่ควรพฒันา    - 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรมีการน าผลการประเมินการด าเนินงาน

โครงการมาวิเคราะห์ และควรมีการประเมินสัมฤทธิผลเพ่ือจะไดส้ามารถน าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคมกบัภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัได้
ดียิ่งข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดเด่น    - 
จุดที่ควรพฒันา  ขอบเขตการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมส่วนใหญ่เนน้กิจกรรมเชิงประเพณี 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  ควรขยายขอบเขตการด า เ นินงานด้าน

ศิลปวฒันธรรมไปสู่ระดบันานาชาติ ตลอดจนจดัท าฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ มีการจดักิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนขยายผลการศึกษาท่ีมีอยู่แลว้ไปสู่การปฏิบัติและเช่ือมโยงพนัธกิจด้าน
ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ ใหม้ากยิ่งข้ึน 

ข้อสังเกต  การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สร้างเสริมด้านศิลปวฒันธรรมของชมรมท่ีมีการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในทุกจงัหวดัควรขยายขอบเขตใหก้วา้งขวางมากยิ่งข้ึน  
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ 

จุดเด่น สภามหาวิทยาลยัมีบทบาทท่ีส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายให้กับฝ่าย
บริหารอยา่งชดัเจน และมีการติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารตามหลกัเกณฑท่ี์มีการตกลงไวล่้วงหนา้ 

จุดที่ควรพฒันา  ควรด าเนินงานการจดัการความรู้ให้ครบถว้นทุกหน่วยงาน และสนับสนุนให้
อาจารยป์ระจ าไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติมากข้ึน 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   
1. ควรก าหนดให้มีกลไกก ากบั สนบัสนุนให้หน่วยงานท่ียงัไม่มีการด าเนินงานการจดัการความรู้

สามารถพฒันากระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม  
2. ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้ามามีบทบาทในการประเมินระบบฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยีใหม้ากข้ึน  
3. ควรปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินในตวับ่งช้ี 7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติเพ่ือการพฒันาทางวิชาการและวิชาชีพใหม้ากยิ่งข้ึน 
ข้อสังเกต  ควรเพ่ิมขอ้มูลผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเพ่ือความสมบูรณ์ของตวับ่งช้ี 7.1 และ

ควรเพ่ิมขอ้มูลหลกัฐานสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและกา้วหนา้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนควรเพ่ิมตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงสดัส่วนของการพฒันาคณาจารย ์
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดเด่น มหาวิทยาลยัมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดา้นการเงินและงบประมาณอยา่งมาก 
จุดที่ควรพฒันา   - 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   - 
ข้อสังเกต  มหาวิทยาลยัตอ้งใหค้วามส าคญัในการเร่งรัดการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน

ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว และควรวิเคราะห์ใหเ้ห็นขอ้มูลตวัเลขของการ
ประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จุดเด่น มหาวิทยาลัยมีการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัอย่าง
ต่อเน่ือง จนมีความกา้วหนา้ท่ีน่าพึงพอใจ รวมทั้งมีความตั้งใจท่ีจะน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการ
พฒันามหาวิทยาลยัอยา่งจริงจงั 

จุดที่ควรพฒันา   - 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์

การประเมินและ / หรือเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีช่วยต่อยอดคุณภาพของมหาวิทยาลยัใหก้า้วไกลยิ่งข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   

จุดเด่น มีการบริหารจดัการตามนโยบายสถานศึกษา 3D 
จุดที่ควรพฒันา  ยงัไม่มีการก ากบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน 3 D 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  - 

 
บทสรุป / ข้อสังเกตในภาพรวม 

 มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก มีพฒันาการในดา้นต่างๆ หลายด้านอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัควรเร่งปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติใหค้รบทุกหลกัสูตร และมหาวิทยาลยัควรมีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร การซ้ือขายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือนวตักรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน ตลอดจน
มหาวิทยาลยัควรจดัเวทีวิชาการและจดัท าวารสารของสาขาวิชาท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือประกนัการจบการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พฒันาเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก 
 1. มหาวิทยาลยัควรจดักลไกก ากบั ติดตาม ให้การปฏิบติังานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้

มากยิ่งข้ึน เพราะในปี พ.ศ. 2552 น้ี มหาวิทยาลยัมีการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด
เพียงร้อยละ 61.82  

 2. มหาวิทยาลยัควรเร่งส่งเสริมใหอ้าจารยส์ร้างงานวิจยั ตีพิมพ ์และน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ให้
ไดม้ากข้ึน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยการจดัเวทีวิชาการและจดัท าวารสารท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือรองรับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 3. มหาวิทยาลยัควรท าการพฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แข็งในการศึกษาวิจยัความตอ้งการของชุมชน และ
น าองคค์วามรู้มาถ่ายทอดทางระบบการสอนทางไกล โดยระดมผูท้รงคุณวุฒิของเครือข่ายร่วมในการพฒันา
มหาวิทยาลยั โดยเช่ือมโยงพนัธกิจดา้นวิจยักบับณัฑิตศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

1. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจน โดยมีการด าเนินการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐไปมากพอสมควร แต่การบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัยงัขาดการเตรียมการปรับแต่ง รวมทั้งยงั
ขาดระบบการพฒันาผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของผูบ้ริหาร  ดงันั้น มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาปรับแต่งระบบบริหารจดัการท่ีมีการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ ระบบการพฒันาผูบ้ริหาร ตลอดจนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีสามารถ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

2. เน่ืองจากการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปมากและรวดเร็ว ทั้งในดา้น
หลกัสูตร การเรียนการสอน มีสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการพฒันากา้วหนา้อย่างรวดเร็ว  ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับตวัทั้งในเร่ืองหลกัสูตร 
การเรียนการสอน และแสวงหา/พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัระบบการสอนทางไกลเป็น
ระยะๆ เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัยงัคงความเป็นผูน้ าทางดา้นการสอนทางไกลตลอดไป 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของมหาวทิยาลยั 
 
ความเป็นมาและเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้ งข้ึนด้วยแนวคิดท่ีต้องการขยายและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนโดยใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มี
ลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จ  
พระเจา้อยู่หวัรัชกาลปัจจุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 7 เม่ือคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น  “กรมหลวง
สุโขทยัธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี  7  เป็นรูป 
พระแสงศรสามองค์  น ามาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑซ่ึ์งเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงสุโขทยัเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลยั  

 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวนัท่ี 5 กันยายนของทุกปีเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นวนัท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
(วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศกัด์ิและสิทธิ
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทุกประการไดเ้ปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมี
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3 สาขาแรก คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ  ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ไดข้ยายเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี  
1/2547 วนัท่ี 21 มกราคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 123 ตอนท่ี 
99 ง วนัท่ี 21 กนัยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 เปิดรับนกัศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระยะเร่ิมแรกรวมอยู่กบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และจดัตั้งเป็นหน่วยงานภายในระดบัสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีโครงการจดัตั้ง
และ เ ปิดสอนสาขาวิชาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมสาขาวิชาท่ี เ ปิดสอนในปัจจุบันทั้ ง ส้ิน  
12 สาขาวิชา  
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ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 

 ปณิธาน  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต 

มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนูวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสังคมดว้ยการจดัระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อการสอนทางไปรษณีย ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 

 วสัิยทัศน์ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกลชั้นน าของโลก 

ใหก้ารศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 

 พนัธกจิ 
1. พฒันาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบณัฑิตทุกระดบัเพ่ือตอบสนองต่อการพฒันา

ประเทศ 
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยร์วมถึงพฒันาชุมชน องคก์ร สถาบนัในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ และสงัคมฐานความรู้ 
3. วิจยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาไทย 
4. อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันาศิลปะและวฒันธรรม 
 

โครงสร้างของมหาวทิยาลยั  
 

 มหาวิทยาลยัแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงาน
ดา้นวิชาการ  มีส านักต่าง ๆ  9  ส านัก  คือ ส านักทะเบียนและวดัผล ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบริการ
การศึกษา  ส านกัวิชาการ  ส านกับรรณสารสนเทศ  ส านกัพิมพ ์ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ส านกัคอมพิวเตอร์ และ
ส านกับณัฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบนัซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าส านกัอีก 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา   
 

จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
 

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 80 หลกัสูตร จ าแนกเป็นหลกัสูตร
ระดบัประกาศนียบตัร 8 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 48 หลกัสูตร และระดบับณัฑิตศึกษา 24 หลกัสูตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.69, 61.54 และ 30.77 ตามล าดบั 
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จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

  จ านวนนักศึกษา (ใชข้อ้มลูภาค 1/2552 เป็นตวัแทนนกัศึกษาของปีการศึกษา) 
 ในปีการศึกษา 2552 มีนกัศึกษาใหม่ จ านวน 50,046 คน เป็นนกัศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 1,228 

คน ระดบัปริญญาตรี 44,871 คน ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1,776 คน  ระดบับณัฑิตศึกษา 2,145 คน และ
ระดบัปริญญาเอก 26 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45, 89.66, 3.55, 4.29 และ 0.05 ตามล าดบั  และมีนกัศึกษา
ลงทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 165,625 คน เป็นนักศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 1,642 คน ระดบัปริญญาตรี 
156,896 คน ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1,861 คน ระดบับณัฑิตศึกษา 5,156 คน และระดบัปริญญาเอก 70 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.00, 94.73, 1.12, 3.11 และ 0.04 ตามล าดบั  

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2551 (ปีการศึกษา 2552 ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษายงัไม่ครบถว้น) มีผูส้ าเร็จการศึกษา

ทั้งส้ิน 18,557 คน เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 577 คน ระดบัปริญญาตรี 16,258 คน ระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 814 คน และระดบับณัฑิตศึกษา 908 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.11, 87.61, 4.39 และ 
4.89 ตามล าดบั 

 

จ านวนบุคลากร 
 

 ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีบุคลากรรวมทั้งส้ิน จ านวน 2,469 คน  
จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 386 คน  และสายสนบัสนุน จ านวน 2,083 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.63 และ  
84.37 ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่า เป็นขา้ราชการ 1,053 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 216 คน 
พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ 9 คน  ผูท้รงคุณวุฒิ 6 คน และลูกจา้ง 1,185 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.65, 8.75, 0.36, 0.24 และ 48.00 ตามล าดบั 

 

งบประมาณ 
 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 
2,316,761,900 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 658,160,400 บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ  
(เงินรายได)้ จ านวน 1,658,601,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.41 และ 71.59 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 องค์ประกอบการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจเยีย่ม 
 

องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัอยู่ใน กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ในปีการศึกษา 2552 
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยอิงตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. รวม 9 องคป์ระกอบ (รวม 
39 ตวับ่งช้ี) และยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งตวับ่งช้ีเพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั (รวม 16 ตวับ่งช้ี) รวม 55 ตวับ่งช้ี นอกจากน้ี ยงัไดร้ายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล: 
สถานศึกษา 3 ดี (รวม 2 ตวับ่งช้ี) โดยจดัไวเ้ป็นองคป์ระกอบท่ี 10 แต่ไม่น าคะแนนมาเฉล่ียกบั 9 องคป์ระกอบ
หลกั รวมตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั ทั้งส้ิน 57 ตวับ่งช้ี และใช้ระบบการ
ประเมินตวับ่งช้ีเป็น 3 ระดบั เช่นเดียวกบั สกอ. 

 

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลยั 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั 5 คน ( ล าดบัท่ี 1 -5 ) และภายในมหาวิทยาลยั 1 คน ( ล าดบัท่ี 6 ) ดงัน้ี 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย  ทิพยสุ์วรรณกลุ    ประธานคณะผูป้ระเมิน 
  2. รองศาสตราจารย ์ดร. กลุขณิษฐ ์ ราเชนบุณยวทัน ์ ผูป้ระเมิน 
  3. รองศาสตราจารย ์ดร. ไพโชค  ปัญจะ     ผูป้ระเมิน 
  4. รองศาสตราจารย ์ดร. ชาคริต  ชุ่มวฒันะ      ผูป้ระเมิน 
  5. รองศาสตราจารย ์ดร. วราภรณ์  ชยัวฒัน ์     ผูป้ระเมิน 
  6. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะศิริ  เรืองศรีมัน่      ผูป้ระเมินและเลขานุการ 
 

กระบวนการตรวจเยีย่มและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

คณะกรรมการประเมินพบผูบ้ริหาร แนะน าคณะผูป้ระเมิน ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการตรวจ
เยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และศึกษาเอกสาร / รายงาน / ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง สอบ
ทานวิธีคิดและวินิจฉยัขอ้มลูต่างๆ ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

จดัทีมประเมิน สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วย
อธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผูอ้  านวยการส านัก / สถาบนั / กอง / ศูนย ์ รวมทั้งตวัแทน
นกัศึกษา / ศิษยเ์ก่า  
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ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั และน าขอ้มูลท่ีไดม้า
อภิปรายสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอ้เสนอแนะ จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการประเมินดว้ยวาจาต่อคณะ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่ผลการประเมินยงัไม่ชดัเจน 
หรือยงัไม่ครอบคลุมบางประเดน็ ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินไดจ้ดัส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัภายใน 30 วนัหลงัจากการประเมินแลว้เสร็จ 
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ส่วนที ่3 ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการประเมินรายองค์ประกอบ   

 

 เม่ือประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ. ท่ีมหาวิทยาลยัน ามาใช ้รวม
ทั้งตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่ควรประเมินเพ่ิมเติม พบว่า ผลการประเมินเหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ แตกต่าง
กนับา้งกเ็ฉพาะคะแนนผลการประเมินเท่านั้น กล่าวคือ ในภาพรวม มหาวิทยาลยัมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดมีาก (สกอ. = 2.72/มสธ. = 2.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก (คะแนนตั้ งแต่ 2.51 ข้ึนไป) เหมือนกันทั้ งสองรูปแบบ มีจ านวน 7 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากนั)  
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (สกอ. = 2.75/มสธ. = 2.83)  องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.80/มสธ. = 2.86)  องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากนั)  องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจดัการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.89/มสธ. = 2.91)  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากนั)  และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก (3.00 เท่ากนั)  องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
(คะแนนระหว่าง 2.01 - 2.50) เหมือนกนัทั้งสองรูปแบบ มีจ านวน 1 องคป์ระกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การ
เรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (สกอ. = 2.45/มสธ. = 2.35)  ส่วนองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช้ (2.00 เท่ากนั)  ผลการประเมิน
สามารถสรุปไดด้งัตาราง ดงัน้ี 
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ตารางสรุปผลการประเมนิรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 

   

องคป์ระกอบท่ี 2 
การเรียนการสอน 

   

องคป์ระกอบท่ี 3 
กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 

   

องคป์ระกอบท่ี 4  
การวจิยั 

   

องคป์ระกอบท่ี 5 
การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

   

องคป์ระกอบท่ี 6 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

   

องคป์ระกอบท่ี 7 
การบริหารและการจดัการ 

   

องคป์ระกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

   

องคป์ระกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

   

 
สรุปผลจุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และโอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพฒันา   
- 

 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรมีการทบทวนปรัชญาและปณิธาน เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2. ควรมีการติดตามก ากบัให้ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการด าเนินงานนอกจากจะต ่ากว่าท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย
ไวแ้ลว้ ยงัต ่ากวา่การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบติังานปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดว้ย 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
จุดเด่น 

 1. มีระบบและกลไกการจดัการหลกัสูตรท่ีชดัเจน 
2. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เนน้การวิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการศึกษาชาติ 
3. จ านวนบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุและต าแหน่งทางวิชาการสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
4. ผูเ้รียนมีความพอใจกบัวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
5. ผูส้อนตระหนกัหรือรับรู้ถึงปรัชญาการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

จุดที่ควรพฒันา 
 ควรเร่งปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใหค้รบทุก
หลกัสูตร และปรับปรุงเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
  ควรเพ่ิมเวทีให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแสดงผลงาน วิทยานิพนธ์ ทั้งในงานสัมมนาระดบัชาติ
หรือตีพิมพผ์ลงานในวารสารท่ีมี Peer review 
 
องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลยัพฒันางานดา้นนิสิตนกัศึกษามากข้ึน มีการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาปีท่ี 1 

และมีการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาอยา่งครบถว้น 
2. กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพท าให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัรุ่น

เดียวกนั และรู้จกัมหาวิทยาลยัมากข้ึน 
3. มีศูนยวิ์ทยพฒันาช่วยประสานงานนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยท าหนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกเก่ียวกบั

การเรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรปรับแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษารายปี ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัหรือกฎเกณฑ์

ล่าสุดของ สกอ. ไม่ควรกล่าวถึงการด าเนินงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
2. ควรแสดงหลกัฐานการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. 

 

 โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือศิษยเ์ก่าใหม้ากข้ึน เพ่ือสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลยักบัวงการอาชีพต่างๆ ของ

บณัฑิต มสธ. 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั 
จุดเด่น 

 1. มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกในการสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างงานวิจยั 
 2. มหาวิทยาลยัมีกลไกการส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหลายรูปแบบ  

 

จุดที่ควรพฒันา 
 1. ยงัไม่มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร การซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครอง
สิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 
 2. ไดรั้บทุนวิจยัมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แต่การไดรั้บจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
การน าไปใชป้ระโยชนก์ลบันอ้ยลง 

 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
ควรมีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร การซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิ

ของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวิจยัเจา้ของผลงาน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
จุดเด่น  

 1. มหาวิทยาลยัมีนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี
ชดัเจน มีระบบในการติดตามก ากบัการด าเนินงานและการใชง้บประมาณท่ีชดัเจน 
 2. มหาวิทยาลยัมีโครงการบริการวิชาการและแหล่งใหบ้ริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

 1. ควรมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานโครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุง
โครงการบริการวิชาการใหดี้ยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลเพ่ือจะไดส้ามารถน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เช่ือมโยง และบูรณาการระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคมกบัภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัไดดี้ยิ่งข้ึน  
 

ข้อสังเกต 
แมว้่าจะมีการประเมินในเร่ืองการใชง้บประมาณ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดในการให้บริการวิชาการมา

ปรับใชใ้หก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งคล่องตวัมากข้ึน แต่ยงัไม่มีการประเมินสมัฤทธิผลและน าผลประเมิน
ไปปรับปรุงเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกบัภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั  
(ขาดหลกัฐานการประเมินสมัฤทธิผลตามเกณฑร์ะดบั 7 ของตวับ่งช้ีท่ี 5.1) 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดเด่น   

- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ขอบเขตการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมเนน้กิจกรรมเชิงประเพณีเป็นส่วนใหญ่ 
 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
ในการด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมควรขยายขอบเขตไปสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนจัดท า

ฐานขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ มีการจดักิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนขยายผลการศึกษาท่ี
มีอยู่แลว้ไปสู่การปฏิบติัท่ีย ัง่ยืน และเช่ือมโยงพนัธกิจดา้นศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ต่างๆ ใหม้ากยิ่งข้ึน 

 

ข้อสังเกต 
1. การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษส์ร้างเสริมดา้นศิลปวฒันธรรมของชมรมท่ีมีการด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกจงัหวดันั้น หมายความถึงการไหวค้รูในกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษา ซ่ึงควรขยายขอบเขตให้
กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน โดยอาจจดัใหมี้การประชุมร่วมกนัเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นน้ี
ของชมรมต่างๆ ใหช้มรมท่ีประสบความส าเร็จมาเป็นผูน้ าเสนอแนวทาง 

2. การด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมมีหน่วยงานด าเนินการหลายหน่วย อาจไม่สะทอ้นความเป็น
เอกภาพท่ีดี หากมหาวิทยาลยัพิจารณาให้มีหน่วยงานประจ ารับผิดชอบประสานงานและด าเนินการเป็นการ
เฉพาะ น่าจะช่วยสนบัสนุนใหพ้ฒันาการดา้นน้ีดีข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ 

จุดเด่น 
สภามหาวิทยาลยัมีบทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายให้กบัฝ่ายบริหารอย่าง

ชดัเจน และมีการติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารตามหลกัเกณฑท่ี์มีการตกลงไวล่้วงหนา้ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การด าเนินงานการจดัการความรู้ยงัไม่ครบถว้นทุกหน่วยงาน 
2. สาระหรือประเดน็ท่ีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยงัมีความจ ากดั ไม่ครอบคลุมทุกพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั 
3. อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติยงัมีจ านวน

นอ้ย 
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โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรก าหนดให้มีกลไกก ากบั สนบัสนุนให้หน่วยงานท่ียงัไม่มีการด าเนินงานการจดัการความรู้

สามารถพฒันากระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมของหน่วยงานนั้นๆ โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้ามามีบทบาทในการประเมินระบบฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยีใหม้ากข้ึน 
3. ขยายขอบเขตของสาระหรือประเด็นท่ีจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้ครอบคลุมทุกพนัธ

กิจของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะทางด้านวิชาการและบริหารจัดการบางเร่ืองของมหาวิทยาลยัในรูปของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีมีตวัแทนจากภาคประชาชนร่วมอยู่ดว้ย และจดัใหมี้การประชุมรับฟังความคิดเห็น
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพ่ือน าความคิดเห็นดงักล่าวมาพฒันามหาวิทยาลยั 

4. แมว้่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือ
นานาชาติจะอยูใ่นระดบัดี แต่เม่ือพิจารณาเทียบกบัจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดแลว้ มหาวิทยาลยัยงัสามารถ
ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินในตวับ่งช้ี 7.7 ใหมี้ความทา้ทายยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหม้หาวิทยาลยัมีการพฒันาทาง
วิชาการและวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 

5. แมม้หาวิทยาลยัจะมีการเช่ือมโยงผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารกบัระบบการสร้างแรงจูงใจแลว้ก็
ตาม แต่หากมีการพฒันาขยายขอบเขตการสร้างแรงจูงใจให้มากกว่าการใหเ้ป็นเงินรางวลั โดยเฉพาะในสาย
ปฏิบติัการ ขยายใหเ้ป็นระบบการพฒันาบุคคลเพ่ือน าไปสู่การพฒันาวิชาการและพฒันามหาวิทยาลยั 
 

ข้อสังเกต 
1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองของตวับ่งช้ีท่ี 7.1 : สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล ให้ชัดเจน  โดยเฉพาะเกณฑ์การ
ประเมินระดบัท่ี 4 และ 5 

2. ควรเพ่ิมขอ้มูลหลกัฐานสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
กา้วหนา้อย่างรวดเร็ว เช่น คณาจารยท่ี์มีศกัยภาพทางการบริหารควรพฒันาเพ่ือเขา้สู่ต าแหน่งบริหารวิชาการ, 
สายปฏิบติัการท่ีมีศกัยภาพทางวิชาการ ควรสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ และปรับเปล่ียนสายงานใหเ้หมาะสม และ
สายปฏิบติัการท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการ ควรส่งเสริมใหมี้ต าแหน่งในระดบับงัคบับญัชาท่ีสูงข้ึน 

3. ควรเพ่ิมตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงสัดส่วนของการพฒันาคณาจารย ์ซ่ึงจะช่วยท าให้เห็นภาพของการ
กระจายการพฒันาคณาจารยไ์ดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดเด่น 
สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลยัท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน

เพียงประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงสะทอ้นถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดา้นการเงินและงบประมาณอย่าง
ชดัเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
- 

 

ข้อสังเกต 
1. มหาวิทยาลยัตอ้งให้ความส าคญัในการเร่งรัดการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีสามารถ

น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
2. มหาวิทยาลยัควรวิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลตัวเลขของการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใช้

ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จุดเด่น 
มหาวิทยาลยัมีการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง จนมี

ความก้าวหน้าท่ีน่าพึงพอใจ รวมทั้ งมีความตั้ งใจท่ีจะน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัอยา่งจริงจงั 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
ในอนาคต หากมหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาเต็มตามกรอบของตวับ่งช้ีและองค์ประกอบคุณภาพท่ีใช้

อยู่ในปัจจุบนัแลว้ มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินและ / หรือเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีช่วยต่อ
ยอดคุณภาพของมหาวิทยาลยัใหก้า้วไกลยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   
จุดเด่น  
มีการบริหารจดัการตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ยงัไม่มีการก ากบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐาน 3 D 
 

โอกาสในการพฒันา / ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
- 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมของคณะผู้ประเมิน 
 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พฒันาเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก 
 1. มหาวิทยาลยัควรจดักลไกก ากบั ติดตาม ให้การปฏิบติังานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้
มากยิ่งข้ึน เพราะในปี พ.ศ. 2552 น้ี มหาวิทยาลยัมีการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด
เพียงร้อยละ 61.82  

 2. มหาวิทยาลยัควรเร่งส่งเสริมใหอ้าจารยส์ร้างงานวิจยั ตีพิมพ ์และน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ให้
ไดม้ากข้ึน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยการจดัเวทีวิชาการและจดัท าวารสารท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือรองรับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 3. มหาวิทยาลยัควรท าการพฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แข็งในการศึกษาวิจยัความตอ้งการของชุมชน และ
น าองค์ความรู้มาถ่ายทอดทางระบบการสอนทงไกล โดยระดมผูท้รงคุณวุฒิของเครือข่ายร่วมในการพฒันา
มหาวิทยาลยั โดยเช่ือโยงพนัธกิจดา้นวิจยักบับณัฑิตศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

1. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจน โดยมีการด าเนินการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐไปมากพอสมควร แต่การบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัยงัขาดการเตรียมการปรับแต่ง รวมทั้งยงั
ขาดระบบการพฒันาผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของผูบ้ริหาร  ดงันั้น มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาปรับแต่งระบบบริหารจดัการท่ีมีการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ ระบบการพฒันาผูบ้ริหาร ตลอดจนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีสามารถ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

2. เน่ืองจากการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปมากและรวดเร็ว ทั้งในดา้น
หลกัสูตร การเรียนการสอน มีสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการพฒันากา้วหนา้อย่างรวดเร็ว  ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับตวัทั้งในเร่ืองหลกัสูตร 
การเรียนการสอน และแสวงหา/พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัระบบการสอนทางไกลเป็น
ระยะๆ เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัยงัคงความเป็นผูน้ าทางดา้นการสอนทางไกลตลอดไป 



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนด

ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ

ระดบั 7 7 / 3 3

34 x
55

รวมคะแนน 4 4

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

2.00 2.00

รวมคะแนน 4 4

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

2.00 2.00

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 6 5 x 2 3 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนยงัไม่ไดม้าตรฐานตาม
เกณฑท์ุกหลกัสูตร

1

ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

หน่วยวดั

61.82% 190%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ี
ก าหนด

1.1

ร้อยละ

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

2.1

14



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 7 6 x 2 3 ไม่พบหลกัฐานปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุก
หลกัสูตร

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

ระดบั 5 5 / 3 3

 -  -

ป.เอก 170 / 3 3
30.00% 380
ป.โท 210

380
ผศ.+รศ.+ศ. 314 3 3

60.00% 380
รศ. ข้ึนไป 249

10.00% 380
มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์

ระดบั 4 5 / 3 3

มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน

ขอ้ 5 5 / 3 3

64 1 1
135
46 1 1
64

 -

สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า

ร้อยละ

มสธ. ไม่ขอประเมินตวับ่งช้ีน้ี เน่ืองจากเป็น
การสอนทางไกล

2.9

2.10

44.74%

ระดบั

ร้อยละ

ระดบั

 - -

82.63%

80% 47.41% x

/

65.53%

2.2

จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย์

2.7

 -

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์

2.6

x

55.26%

100% 71.88%

2.5

2.3

2.8

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4 อตัราส่วน

15



บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต
 *

คา่เฉล่ีย 3.50 4.42 / 3 3

41 3 3
125,146

รวมคะแนน 27 29

จ านวนตัวบ่งช้ี 11 11

2.45 2.64

จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา

ช้ินงาน 3 1 x 1 1

29 1 1
523
20 1 1
73

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ระดบั 3.50 4.35 / 3 3

บาท

ร้อยละ 80% 55 85.94% / 3 3
64

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

0.033%

2.12.1

 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธป์ริญญาโทท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธป์ริญญาโททั้งหมด

27.40%

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. (11 ตัวบ่งช้ี)

0.030%ร้อยละ

x5.54%

2.12.4

2.11

ร้อยละ

ร้อยละ 40%

100%

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

/2.12

2.12.5

2.12.6

2.12.3 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด

2.12.2

คา่ใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศนูย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา

ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา

x
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

ร้อยละ 80% 25,031 75.91% x 2 2
32,975

คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ. ตามมาตรฐานการ
จดัการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ **

ขอ้ 6 6 / 3 3

คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา ** ขอ้ 7 7 / 3 3
คุณภาพของการวดัและประเมินผล ** ขอ้ 7 7 / 3 3

รวมคะแนน 47 49

จ านวนตัวบ่งช้ี 20 20

2.35 2.45

มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า * ระดบั 8 8 / 3 3
มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์*

ระดบั 4 4 / 3 3

รวมคะแนน 6 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

3.00 3.00

รวมคะแนน 6 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

3.00 3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ สกอ. (2 ตัวบ่งช้ี)

3.1

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ มสธ. (20 ตัวบ่งช้ี)

2.12.7

3.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

2.12.8

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บั
หน้าท่ีการงาน

2.12.9
2.12.10
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์*

ขอ้ 5 6 / 3 3

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์* ขอ้ 4 4 / 3 3

168,659,725.93
374
80

374

รวมคะแนน 11 11

จ านวนตัวบ่งช้ี 4 4

2.75 2.75

ร้อยละ 45% 174
374

ร้อยละ 50% 194
359

3

2

3

3

องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. (4 ตัวบ่งช้ี)

30%

4.2

/

4.1

3อตัราส่วน4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรคภ์ายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

4.4 เพ่ิมหลกัฐานจากหน่วยงานภายในx

/

/

3

3

2

450,961.8325,000

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยั
และงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ
อาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยั
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

46.52%

54.04%

21.39%

4.4.1

4.4.2
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 17 17

จ านวนตัวบ่งช้ี 6 6

2.83 2.83

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั *

ระดบั 7 6 x 2 3 ยงัไม่มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผล
ประเมินไปปรับปรุงเช่ือมโยงและบูรณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่สังคมกบั
ภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
(เกณฑร์ะดบั 7)

148
380

247
359

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ * ร้อยละ 85% 85.44% / 3 3 ตามคะแนน ก.พ.ร.
จ านวนแหล่งการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ *

แหล่ง 4 9 / 3 3

รวมคะแนน 14 15

จ านวนตัวบ่งช้ี 5 5

3

3ร้อยละ 3

5.5

เพ่ิมหลกัฐานจากหน่วยงานภายใน/5.3

3/

68.80%

ร้อยละ

5.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ มสธ. (6 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม

5.4

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

38.95%

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

5.2 35%

40%
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

2.80 3.00

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั

ระดบั 4 4 / 3 3

บาท

บาท

ระดบัความส าเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธ
กิจของมหาวิทยาลยั

ระดบั 4 5 / 3 3

รวมคะแนน 20 21

จ านวนตัวบ่งช้ี 7 7

2.86 3.00

มีระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม * ระดบั 4 4 / 3 3

รวมคะแนน 3 3

จ านวนตัวบ่งช้ี 1 1

3.00 3.00

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่อยูใ่นกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ.

5.5.1

คา่ใชจ่้ายและมูลคา่ของสถาบนัในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารยป์ระจ า *

รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ า *

6.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. (1 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัวบ่งช้ี)

5.5.2

5.5.3

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ มสธ. (7 ตัวบ่งช้ี)

5.5.4
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรม
ทั้งหมด **

ร้อยละ 75% 100.00% / 3 3

รวมคะแนน 6.00 6.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

3.00 3.00

สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ และ
สามารถผลกัดนัสถาบนัให้แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล **

ขอ้ 5 5 / 3 3

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

ระดบั 5 6 / 3 3

ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 
และการวิจยั *

ระดบั 3 6 / 3 3

ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา **

ระดบั 5 5 / 3 3

6
389

มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ระดบั 5 5 / 3 3

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล

ระดบั 8 8 / 3 3

2

7.9

7.8

7.1

7.4

7.5

7.6

2

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

x

7.3

7.7 ร้อยละ 1.54%2.00%

6.1.1

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ

7.2
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 26 26

จ านวนตัวบ่งช้ี 9 9

2.89 2.89

บาท 10,000 14,581,561.34       37,484.73           / 3 3
389

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สม

ร้อยละ 70% 852 92.91% / 3 3
917

รวมคะแนน 32 32

จ านวนตัวบ่งช้ี 11 11

2.91 2.91

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ **

ระดบั 7 7 / 3 3

การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมกนั ** ระดบั 4 5 / 3 3

รวมคะแนน 6 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

3.00 3.00

8.2

7.9.2

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

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ

7.9.1
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

รวมคะแนน 6 6

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

3.00 3.00

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดบั 5 7 / 3 3

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา *

ระดบั 6 7 / 3 3

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 4 5 / 3 3

รวมคะแนน 9 9

จ านวนตัวบ่งช้ี 3 3

3.00 3.00

รวมคะแนน 9 9

จ านวนตัวบ่งช้ี 3 3

3.00 3.00

9.2

9.3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. (3 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ มสธ. (2 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ. (3 ตัวบ่งช้ี)

9.1

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
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บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ผลลพัธ์    /   = บรรลุ โดยกรรมการ ตนเอง หมายเหตุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)    X  = ไม่บรรลุ

หน่วยวดั เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)*** ขอ้ 5 4 x 2 2 ไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ

ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม***

ขอ้ 3 3 / 3 3 ไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ

รวมคะแนน 5 5

จ านวนตัวบ่งช้ี 2 2

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

10.1

10.2
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี

คะแนน

ประเมนิโดย

กรรมการ

คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00 4.00

คะแนนองค์ 2 11 27.00 29.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00 11.00

คะแนนองค์ 5 5 14.00 15.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00 3.00

คะแนนองค์ 7 9 26.00 26.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00 9.00

รวม 39 106.00 109.00

2.72 2.79

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี

คะแนน

ประเมนิโดย

กรรมการ

คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00 4.00

คะแนนองค์ 2 20 47.00 49.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 4 6 17.00 17.00

คะแนนองค์ 5 7 20.00 21.00

คะแนนองค์ 6 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 7 11 32.00 32.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00 9.00

รวม
55 147.00 150.00

2.67 2.73
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (55 ตัวบ่งช้ี)
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องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี

คะแนน

ประเมนิโดย

กรรมการ

คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00 4.00

คะแนนองค์ 2 11 27.00 29.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 4 4 11.00 11.00

คะแนนองค์ 5 5 14.00 15.00

คะแนนองค์ 6 1 3.00 3.00

คะแนนองค์ 7 9 26.00 26.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00 9.00

รวม 39 106.00 109.00

2.72 2.79

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. (39 ตัวบ่งช้ี)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี

คะแนน

ประเมนิโดย

กรรมการ

คะแนน

ประเมนิตนเอง
หมายเหตุ

คะแนนองค์ 1 2 4.00 4.00

คะแนนองค์ 2 20 47.00 49.00

คะแนนองค์ 3 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 4 6 17.00 17.00

คะแนนองค์ 5 7 20.00 21.00

คะแนนองค์ 6 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 7 11 32.00 32.00

คะแนนองค์ 8 2 6.00 6.00

คะแนนองค์ 9 3 9.00 9.00

รวม
55 147.00 150.00

2.67 2.73
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ.

สรุปภาพรวมผลการประเมนิเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ มสธ. (55 ตัวบ่งช้ี)
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

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

2.  การเรียนการสอน 3.00 2.60 2.00 2.45 ดี 2.60 2.71 1.88 2.35 ดี
3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
4.  การวิจยั 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก 3.00 3.00 2.00 2.83 ดีมาก
5.  การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 2.00 3.00 2.80 ดีมาก 3.00 2.50 3.00 2.86 ดีมาก
6.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
7.  การบริหารและการจดัการ 3.00 3.00 2.67 2.89 ดีมาก 3.00 3.00 2.67 2.91 ดีมาก
8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก
9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.00 2.86 2.38 2.72 2.83 2.88 2.28 2.67

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมนิเกณฑ์สกอ. (3 คะแนน)
<1.50 ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 2.01-2.50 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี
1.51-2.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 2.51-3.00 ผลการด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตาราง ป.2 ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

 มสธ. อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ

รวม 
องค์ประกอบ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ
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( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 2.00 2.00 พอใช้ - - 1.88 1.88 พอใช้

มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา

ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 3.00 2.40 2.81 ดีมาก 3.00 3.00 2.40 2.83 ดีมาก

ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 2.67 2.75 2.76 ดีมาก 2.78 2.77 2.80 2.78 ดีมาก

มาตฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้

- 3.00 - 3.00 ดีมาก - 3.00 - 3.00 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 2.86 2.38 2.72 2.83 2.88 2.28 2.67

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 
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มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ

( 3 คะแนน ) ( 3 คะแนน )

มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.00 2.67 2.50 2.60 ดีมาก 3.00 2.80 2.31 2.58 ดีมาก
มุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 2.86 2.33 2.70 ดีมาก 0.00 2.86 2.33 2.55 ดีมาก
มุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก
มุมมองท่ี 4 ดา้นบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.00 3.00 2.00 2.82 ดีมาก 3.00 3.00 2.00 2.86 ดีมาก

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 2.86 2.38 2.72 2.83 2.88 2.28 2.67

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมนิเกณฑ์สกอ. (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.4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สกอ.อยู่ในระดบั

คะแนนการประเมนิโดยกรรมการ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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สรุปบทสัมภาษณ์ / การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
ระหว่างกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน กบัอธิการบดี และรองอธิการบดี 

 

1. การน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา  2551 มา

สู่การปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552  

มหาวิทยาลยัไดน้ าขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบนั ประจ าปี

การศึกษา 2551 มาปรับปรุงการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1.1 การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน 
- ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ของ สกอ. และในปีการศึกษา 2553 หลกัสูตรท่ีไม่ได้ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. สภา
มหาวิทยาลยัมีมติใหง้ดเปิดสอนหลกัสูตรดงักล่าว  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัไดน้ ามาตรฐาน TQF มาใชเ้ป็น
กรอบในการปรับปรุงหลกัสูตร ปัจจุบนัก าลงัพฒันารายละเอียดหลกัสูตรตามแนว มคอ.2 

- มสธ. ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะระดับปริญญาโท – เอก ได้จัดให้มี
ช่องทางการปฏิสมัพนัธ์ Online  มากข้ึน  

 
1.2 การส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์/ นกัวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั 

- มหาวิทยาลยัจดัใหมี้เงินรางวลัส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ / นานาชาติ 
- มหาวิทยาลยัสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ใหทุ้กสาขาวิชาจดัท าวารสารวิชาการ ใหเ้ป็นตามเกณฑ์

มาตรฐานวารสารวิชาการท่ี สกอ. และสกว. ก าหนด   
- มหาวิทยาลยัมีการพฒันาวารสารรูปแบบ Online  
อน่ึง คณะผูป้ระเมินมีข้อเสนอแนะว่า การจัดท าวารสารของมหาวิทยาลยั ควรจัดเป็นกลุ่ม

สาขาวิชาในระยะเร่ิมตน้ ไม่ควรแยกยอ่ยรายสาขาวิชา  ซ่ึงมีโอกาสพฒันาใหย้ ัง่ยืนได ้และอาจใหฝ่้ายเผยแพร่ฯ ของ
สถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นฝ่ายเลขาฯ 

 
1.3 การปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน 

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถสรรหาผูบ้ริหารหน่วยตรวจสอบภายในได ้ ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่าน
มา  แต่มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งอาจารยข์องมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะผูป้ระเมินให้ขอ้สังเกตว่า  มหาวิทยาลยัควรก าหนดบทบาทระหว่าง Audit Committee หน่วย
ตรวจสอบภายใน  และส านกังานสภามหาวิทยาลยัใหช้ดัเจนว่า จะด าเนินการอย่างไรจึงจะไม่เกิดการทบัซอ้น แต่
ควรเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั  
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2. ระบบสารสนเทศ MIS 

มหาวิทยาลยัวา่จา้งหน่วยงานภายนอกด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 
2.1 ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ 

ปัจจุบนัคืบหนา้ไปประมาณร้อยละ 80  
2.2 ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมกระบวนงานตั้ งแต่การรับสมคัรจนถึงการ

ส าเร็จการศึกษา คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน  2553 
2.3 ระบบสารสนเทศ QMIS  ปัจจุบนัไดรั้บมอบระบบงานจากมหาวิทยาลยัแม่โจแ้ลว้ แต่การท างาน

ยงัไม่สมบูรณ์ อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดใหส้อดคลอ้งกบับริบทของมสธ. 
 

3. ระบบการเงนิและการบริหารจดัการ 
 คณะผูป้ระเมินใหข้อ้สงัเกต 2 ประเดน็  ดงัน้ี 

3.1 มหาวิทยาลยัพ่ึงพาตนเองเป็นส่วนใหญ่  ได้รับงบประมาณแผ่นดินในสัดส่วนค่อนข้างน้อย 
(ประมาณร้อยละ 25) มหาวิทยาลยัควรใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการเงิน โดยเฉพาะการบริหาร
ความเส่ียงเร่ืองเงินรายได ้

3.2 สภามหาวิทยาลยัมีความเขม้แข็ง นายกสภามหาวิทยาลยัมีประสบการณ์สูง จึงมีส่วนส าคญัท่ีจะ
ช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั 

 
4. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะผูป้ระเมินเห็นว่าระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมีการพฒันาอย่างเด่นชดัข้ึนป็น
ล าดบั  และเสนอแนะใหม้หาวิทยาลยัพฒันาตวับ่งช้ีท่ีทา้ทายและปรับเกณฑป์ระเมินใหสู้งข้ึน เพ่ือขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัใหก้า้วหนา้ยิ่งข้ึน 
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สรุปการสัมภาษณ์และการแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
ระหว่างคณะผู้ประเมิน และ ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  

 
1. การประกนัคุณภาพศึกษา 

1.1 บุคลากรทุกหน่วยงานมีความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี มีการก าหนดให้การ
ประกนัคุณภาพอยูใ่นวาระการประชุมอาจารย ์แต่มีการด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพในลกัษณะต่างๆ 
กนั เช่น บางสาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีหมุนเวียนกนั อาจารยแ์ต่ละท่านแบ่งกนัรับผิดชอบตวัช้ีวดั 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานก็ยงัมีปัญหาการให้ความร่วมมือของคณาจารยใ์นการรับผิดชอบงาน
ประกนัคุณภาพ  

1.2 มีการน าผลการประเมินในระดบัสาขาวิชามาวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผน และแนวทางในการพฒันา 
หน่วยงานใหมี้คุณภาพยิ่งข้ึน 

1.3 ปัญหาในเร่ืองการประกนัคุณภาพท่ีเกิดข้ึน คือ 
1.3.1 เกณฑ์มาตรฐานบางเกณฑ์ต้องมีการตีความ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของ มสธ. ซ่ึงมี

ลกัษณะเฉพาะคือเป็นมหาวิทยาลยัท่ีจดัการสอนทางไกล  การตีความของผูป้ระเมินจึงมีความส าคญัและอาจ
ส่งผลกระทบต่อคะแนนการประเมินสาขาวิชา 

1.3.2 การจดัเก็บเอกสารหลกัฐานส าหรับประกนัคุณภาพของหน่วยงานยงัไม่เป็นระบบจึงตอ้งใช้
เวลาในการคน้หาหลกัฐาน และควรพฒันาระบบการจดัเกบ็หลกัฐานต่างๆในรูปอิเลค็ทรอนิกส์  

1.3.3 บุคลากรท่ีมีภาระงานมาก  ท าให้ในบางคร้ังไม่สามารถจดัสรรเวลาในการท าให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีได ้ 

1.3.4 บางหน่วยงานมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบบ่อยคร้ัง ท าใหข้าดความต่อเน่ือง 
1.4 สาขาวิชา / หน่วยงานสนบัสนุนเสนอใหก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ีเนน้การวดัผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ  

 
2. หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารบุคลากร 

2.1 มสธ. มีการด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทั้ งเร่ืองใหญ่และเล็ก เช่น การเลือกผูบ้ริหาร การประเมินบุคลากร การขอรับทุน การก าหนด
เคร่ืองแบบแต่งกาย  เป็นตน้  ซ่ึงประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาและผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั มีความ
พอใจรูปแบบการบริหารน้ี 

2.2 มหาวิทยาลยัจดัระบบสวสัดิการท่ีอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่บุคลากรทุกสถานภาพไม่ว่าจะเป็นลูกจา้ง 
พนกังาน หรือขา้ราชการ  

2.3 ผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนท่ีอยู่ในท่ีประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัสามารถน า
ปัญหา หรือประดน็ต่างๆ เพ่ือร่วมกนัตดัสินใจ นอกจากน้ีในกรณีเร่งด่วนสามารถขอปรึกษาไดท้นัที 
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3. การดูแลนักศึกษา 
มสธ. ไดจ้ดับริการนกัศึกษาในหลากหลายรูปแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การซ้ือใบสมคัร การลงทะเบียน หรือการใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษา แต่เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งท างาน 
ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการติดต่อกบัมหาวิทยาลยัในเวลาราชการ จึงควรจดัให้มีการให้บริการตอบค าถามให้แก่
นกัศึกษานอกเวลาราชการมากข้ีน โดยอาจจดัเป็นบริการ 24 ชัว่โมง และควรจดัใหมี้การติดต่อส่ือสารไดห้ลาย
ช่องทาง เพ่ือความสะดวกและแกปั้ญหาในการติดต่อระหวา่งนกัศึกษาและอาจารย ์
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สรุปการสัมภาษณ์และการแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
ระหว่างคณะผู้ประเมิน และผู้อ านวยการกอง / ศูนย์ / หน่วยงานเทยีบเท่ากอง 

 
1. การตดิตามและประเมนิผลของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัมีการน าเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารเพ่ิมข้ึน อาทิ การจดัท าค ารับรองการปฏิบติั
ราชการระดบัหน่วยงาน การจดัท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน ท าให้ระบบการติดตามประเมินผล 
การปฏิบติังานทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลยัมีความชดัเจนและเขม้ขน้มากข้ึน โดยฝ่ายวางแผน
และพฒันาระบบงานไดพ้ยายามน าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เช่น ตวัช้ีวดัดา้นงบประมาณของ
ส านักงานงบประมาณ ตัวช้ีวดัของส านักงาน ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. เป็นตน้ และก าหนดเป็นค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน  แต่เน่ืองจากบุคลากรบางส่วนยงัปรับตวัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลง ท าใหมี้
ความรู้สึกวา่มีภาระงานเพ่ิมข้ึน 

 
2. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัควรมีระบบสารสนเทศกลาง เช่น ฐานขอ้มูลบุคลากร ฐานขอ้มูลการเงิน ฐานข้อมูล
งานวิจัย เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถบันทึกข้อมูลและดึงข้อมูลไปใช้ในการรายงานผล 
การปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลซ ้ าซอ้น แต่ปัญหาท่ีพบ คือ การท่ีมหาวิทยาลยัมี
ระบบการบริหารแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้การพฒันาระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ  
ขาดความคล่องตวั  เพราะยงัตอ้งอาศยับุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากหน่วยงานต่างๆไม่มีเจา้หนา้ท่ีดา้น 
IT โดยตรง  

ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมิน : การพฒันาระบบสารสนเทศควรพฒันาเป็นระบบย่อย ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลมากกว่าการพฒันาระบบใหญ่ และมีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล 
โดยเฉพาะขอ้มลูบุคคลและขอ้มลูการเงิน 

 
3. การบริหารจดัการและการกระจายอ านาจ 

3.1 การบริหารจดัการบางเร่ืองยงัขาดความคล่องตวั และไม่ไดส้ร้างประสบการณ์ให้แก่ผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ  ซ่ึงน่าจะมีการสร้างประสิทธิภาพไดม้ากกว่าน้ี มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีเงินหมุนเวียนให้แก่
หน่วยงานต่างๆ (นอกเหนือจากศูนยว์ิทยพฒันา 10 ศูนย)์ และมอบอ านาจใหผู้บ้ริหารหน่วยงานสามารถอนุมติั
เงินหมุนเวียนเพ่ือส ารองจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีท่ีไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลงัได้
ทนัตามเวลา 

3.2 การจดัซ้ือจดัจา้งโดยเฉพาะเร่ืองของงบลงทุนยงัมีความล่าชา้ แมว้่ามีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแลว้กต็าม  แต่ในทางปฏิบติัยงัมีการเบิกจ่ายล่าชา้อยู ่
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3.3 มีการหมุนเวียนเขา้ออกของบุคลากรบ่อยคร้ัง ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน เช่น 
 กองแผนงาน งานวิเทศสมัพนัธ์ เป็นตน้  
 
4. งานประสานศูนย์วทิยพฒันา / ศูนย์วทิยพฒันา 

4.1 งานประสานศูนยว์ิทยพฒันา  ถูกปรับโครงสร้างโดยสภามหาวิทยาลยัจากเดิมท่ีมีฐานะเป็น
หน่วยงานระดับส านัก (ส านักวิทยพฒันา) ให้เป็นหน่วยงานระดับงาน  มีหน้าท่ีในการประสานงานเชิง
นโยบายและติดตามประเมินผลงานของศูนยว์ิทยพฒันา 10 แห่ง การด าเนินงานท่ีผ่านมาโดยภาพรวม พบว่า 
ยงัมีช่องว่างของการประสานงานอยู่ในระดบัหน่ึง  ส าหรับการติดตามประเมินผลงานของศูนยว์ิทยพฒันา 10 
แห่ง ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศึกษา ก าหนดรูปแบบการประเมินและตวับ่งช้ี เพ่ือใชป้ระเมินศูนยวิ์ทยพฒันา 
10 แห่ง ซ่ึงคาดวา่การประเมินดงักล่าวจะแลว้เสร็จในปีต่อไป 

4.2 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในส่วนภูมิภาค เช่น การรับสมคัรนกัศึกษา 
แนะแนวการศึกษา จดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ ศูนยวิ์ทยพฒันา 1 แห่ง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 5 – 10 จงัหวดั
โดยรอบ ในขณะท่ีศูนยวิ์ทยพฒันาแต่ละแห่งมีจ านวนบุคลากรจ ากดั ประมาณ 5 – 10 คน ท าให้การบริการ
นกัศึกษาในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการไดไ้ม่ต่อเน่ืองเท่าท่ีควร 

4.3 ศูนย์วิทยพัฒนามีปัญหาในการสืบค้นและสอบถามข้อมูลทางระบบ online กับส่วนกลาง  
เน่ืองจากในปัจจุบนัไม่สามารถ online แบบ two way ได ้ท าใหมี้ขอ้จ ากดัไม่สามารถตอบค าถามนกัศึกษาได้
ตามความตอ้งการของนกัศึกษา  

 
5. ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

5.1 ปัจจุบนัศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรม พบปัญหาด้านอาคารสถานท่ีท่ีช ารุด ทรุดโทรม บุคลากรทุก
ระดับขาดการพฒันา จ าเป็นต้องมีการพฒันาอบรมอย่างต่อเน่ือง และผลการด าเนินงานด้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมยงัอยู่ในสภาวะขาดทุน เน่ืองมาจากไม่มีการก าหนดเมนูท่ีเป็นมาตรฐาน มีการปรับเปล่ียนตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ ท าใหต้น้ทุนในการด าเนินการสูงข้ึน  อยา่งไรกต็าม ในส่วนของหอ้งพกัยงัมีก าไรแต่ไม่มากนกั 

5.2 เม่ือมหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการ  ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรมควรมีการบริหารงานเชิงธุรกิจ
อยา่งเตม็รูปแบบ 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า  
 

1.  ความประทับใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มต่ีอการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
1.1 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาในระบบเปิด  จึงเป็นโอกาสใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้มาศึกษาไดทุ้กวยั ทุกอาชีพ 

เรียนโดยไม่ตอ้งลาศึกษา และไม่กระทบกบัการท างานของนกัศึกษา  
1.2 มหาวิทยาลยัมีระบบท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษา อาทิ การจ าหน่ายใบสมคัร  การ

สมคัรเรียน  การจ่ายค่าลงทะเบียน สถานท่ีสอบซ่ึงมีอยูท่ ัว่ประเทศ  และการจดัสอบในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 
1.3 ระบบการเรียนของ มสธ.เปิดโอกาสให้ไดเ้รียนร่วมกนัหลากหลายอาชีพ หลายวยั ท าให้เกิด 

การปฏิสัมพนัธ์ เป็นเครือข่ายกนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัประสบการณ์วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้กับ
นกัศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัและมีประโยชนม์าก ท าใหไ้ดเ้พ่ือนร่วมรุ่น นกัศึกษามีความผกูพนักบัสถาบนั 

1.4 ค่าเล่าเรียนของมสธ. ไม่แพง 
1.5 เอกสารการสอนของมหาวิทยาลยัท่ีมีความสมบูรณ์ ครบถว้น เป็นเอกสารท่ีนกัศึกษาอ่านเขา้ใจได้

ง่าย  ผูเ้ขียนเอกสารเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ จากหลายหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน  นอกจาก
ส่ือเอกสารท่ีเป็นส่ือหลกั ยงัมีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีมีความหลากหลาย อาทิ  CD เทป  e –learning และ 
web casting  รวมถึงรายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ 

1.6 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัส่งตารางรายการวิทยุ / โทรทศัน์ ตารางการสอนเสริม ให้กบันกัศึกษาทราบ
ล่วงหนา้ ท าใหว้างแผนการเรียนได ้

1.7 อาจารยมี์น ้ าใจให้ความช่วยเหลือในการอธิบายขอ้สงสัยเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาเป็นอย่างดี การดูแล
นกัศึกษาท่ีเขา้อบรมเขม้ดีมาก  ท าให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัอาจารย ์ มีความผูกพนักบัมหาวิทยาลยั 
เกิดเครือข่ายระหวา่งนกัศึกษา  

 

2.  ส่ิงที่ต้องการให้มหาวทิยาลยัปรับปรุง 
2.1 ควรปรับปรุงระบบโทรศพัทข์องมหาวิทยาลยั  ใหน้กัศึกษาติดต่อไดส้ะดวกกวา่น้ี 
2.2 ควรเพ่ิมการท า Work Shop ในสาขาวิชาท่ีเป็นการฝึกทกัษะ จะช่วยใหน้กัศึกษามีประสบการณ์

ยิ่งข้ึน 
2.3 ในกรณีท่ีชุดวิชานั้น ๆ มีการปรับเปล่ียนความรู้ในศาสตร์  มหาวิทยาลยัควรมีการแกไ้ขเอกสาร

โดยเร็ว  เพ่ือนกัศึกษาจะไดรั้บความรู้ท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 
2.4 ปรับปรุงการเขา้เล่มเอกสารชุดวิชาใหมี้ความคงทน เน่ืองจากสนัหนงัสือกาวหลุดง่าย 
2.5 ปรับปรุงเน้ือหาสาระเทปประกอบการเรียนใหมี้รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
2.6 ปรับปรุงการส่งเอกสารใหถึ้งมือนกัศึกษาใหเ้ร็วข้ึน 
2.7 ควรมีการเตรียมการเก่ียวกบัจ านวนอาจารยใ์นการคุมวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากมีนกัศึกษาปริญญาโท

มากข้ึน และขณะน้ี เร่ิมมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาเอก อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาในอนาคตได ้
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2.8 ควรมีการจดัท า VCD / DVD การสอนเสริมของอาจารยใ์ห้แก่นกัศึกษา จะท าใหเ้สริมการศึกษา
ดว้ยตนเองของนกัศึกษาไดม้ากยิ่งข้ึน 

2.9 สาขาวิชาควรเพ่ิมขอ้มลูความรู้ต่าง ๆ ผา่น web ของสาขาวิชาใหม้ากข้ึน 
 

3. ความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพเป็น

อย่างดีเน่ืองจากเป็นวิชาหน่ึงของหลกัสูตร และมีนักศึกษาบางคนท่ีรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพเน่ืองจากได ้
ติดตามจากจาก Web site ของมหาวิทยาลยั 

 

4. การประเมนิการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
นกัศึกษาไดป้ระเมินการเรียนการสอนทุกคร้ัง เช่น การสอนเสริม การอบรมเขม้  และการสัมมนาเสริม

เป็นตน้ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข  ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2552 
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ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2552 

วนัจนัทร์ที ่16 - วนัองัคารที ่17 สิงหาคม 2553 
 

วนัที่ เวลา สถานที่ กจิกรรม ผู้ที่เกีย่วข้อง 
วนัจนัทร์ท่ี 

16  สิงหาคม 2553 
08.30 - 09.00 น. หอ้งประชุม 1608-1608/1 

 ชั้น 6 อาคารบริหาร 
 (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณากรอบ 
การประเมินและมอบหมายงาน 
 

กรรมการประเมิน 

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

(ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินพบปะผูบ้ริหารเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค ์/ 
แลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมมือ 
ซ่ึงกนัและกนั 
 

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

10.30 – 15.00 น. หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
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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วนัที่ เวลา สถานที่ กจิกรรม ผู้ที่เกีย่วข้อง 
วนัองัคารท่ี 

17 สิงหาคม 2553 
 

09.00 – 11.00 น. หอ้งประชุม 1607 ชั้น 6 อาคาร
บริหาร (ส่วนต่อเติม) 

 คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์  
     -ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  
     -ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั  

1. กรรมการประเมิน  
2. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
3. ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั/ ศูนย ์ 

หอ้งประชุม 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์  
     - ผูอ้  านวยการกอง  / ศูนย ์      

1. กรรมการประเมิน   
2. ผูอ้  านวยการกอง / ศูนย ์

หอ้งประชุม 2604-2604/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินสมัภาษณ์  
     - ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า / ศิษยปั์จจุบนั     

1. กรรมการประเมิน  
2. ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า / ศิษยปั์จจุบนั 

11.00 – 12.00 น. หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม)   คณะผูป้ระเมินตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน กรรมการประเมิน 

 13.00 - 15.00 น. หอ้งประชุม 1608 - 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 

คณะผูป้ระเมินประชุมร่วมกนั 
เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรรมการประเมิน 

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

คณะผูป้ระเมินรายงานผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในดว้ยวาจาต่อคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

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

หมายเหตุ 1.  คณะผูป้ระเมินส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อยา่งชา้ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัเสร็จส้ินการประเมิน 
2.  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัอาหารไวรั้บรองคณะผูป้ระเมิน  ดงัน้ี -  อาหารวา่ง เชา้ - บ่าย เวลา 10.30 น.  และ 14.30 น.  
                 - อาหารกลางวนั  เวลา 12.00 น. 
3.  ผูป้ระสานงานในส่วนของมหาวิทยาลยั : นางสาวเกษณี สุจริตจนัทร์ โทรศพัท ์02-504-7181, 02-503-3605  
              มือถือ 086-986-2203  e-mail : qaoffic@stou.ac.th    หรือ  kessanee321@gmail.com 
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