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1. บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................... 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2521 และได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเลือกสังกัด กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี  

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ทั้งสิ้น 63 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร
ระดับ ประกาศนียบัตร จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 23 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร คิดเป็นสัดส่วน 0.12 : 0.37 : 0.03 : 0.37 : 0.11 

มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 132,803 คน จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร 1,244 คน ปริญญาตรี 127,458 คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 372 คน ปริญญาโท 3,597 คน และปริญญาเอก 132 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.009 : 0.960 : 
0.002 : 0.028 : 0.001 

มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,385 คน จ าแนกเป็น สายวิชาการ 389 คน สายสนับสนุน 1,996 คน ในส่วนของสาย
วิชาการ มีอาจารย์ประจ า (ไม่นับรวมชาวต่างประเทศ 2 คน) 387 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโท 211 
คน และปริญญาเอก 176 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.55 : 0.45 และจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ 102 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 75 คน รองศาสตราจารย์ 205 คน และศาสตราจารย์ 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.26 : 0.19 : 
0.54 : 0.01 

ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,811,199,900บาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 731,083,200 บาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ จ านวน 2,080,116,700 
บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.26 : 0.74 
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1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 1 - 23) และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ (สมศ. 2 - 15 ทั้งนี้ มสธ. ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 1)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการรายงานตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (สมศ. 16 – 18) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 97 รวมทั้ง 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล : สถานศึกษา 3 ดี (สกอ. 99.1 และ 99.2) ซึ่งจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 99 
โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ไม่ได้น าคะแนนมาเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบหลัก 

ผลการประเมิน 9 องค์ประกอบคุณภาพ เป็นดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการ 
ประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  4.00 ด ี
2. การผลิตบัณฑิต  4.08 ด ี
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  4.00 ด ี
4. การวิจัย  4.08 ด ี
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม  3.50 พอใช้ 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4.00 ด ี
7. การบริหารและการจัดการ  4.66 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ  5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ 4.15 ด ี
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีองค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไก
การประกันคุณภาพมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี  ส่วนองค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3.40 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา   
มาตรฐานที่ 2 ก  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 
4.66 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.10 ดี 
มาตรฐานที่ 3   มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู ้
4.02 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.15 ดี 
 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ส่วนมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 

 

ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 3.72 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 4.35 ดี 
3. ด้านการเงิน 4.70 ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.31 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 4.15 ดี 

 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม

มุมมองด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมุมมองด้านการเงินมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ส่วน
มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรมมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 (1) ด้านกายภาพ 5.00 ดีมาก 
 (2) ด้านวชิาการ 4.22 ดี 
 (3) ด้านการเงิน 5.00 ดีมาก 
 (4) ด้านการบริหารจัดการ 4.62 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.46 ดี 
2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  
 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 3.80 ดี 
 (2) ด้านการวิจัย 4.08 ดี 
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 3.50 พอใช้ 
 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.10 ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.15 ดี 

 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยทั้งมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
 

 
 
 

 
 

 
 



5 
 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 

กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ก าปั่นทอง 
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา มีศิลปวิกภัย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยส์ ารวย กมลายุตต์ 
(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

กรรมการและเลขานุการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 
(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

กรรมการและเลขานุการ 
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3.  บทน า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ที่ตั้ง เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องกา รขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีลักษณะเป็น
มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 เป็นรูปพระแสงศรสามองค์ น ามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทุกประการได้
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาแรก คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้ขยายเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  (เปลี่ยนจาก สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
จัดตั้งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
(เปลี่ยนจาก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 99 ง วันที่ 21 กันยายน 2549) ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2527 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (ระยะเริ่มแรกรวมอยู่กับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดตั้งเปน็หน่วยงานภายในระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2543) ปี พ.ศ. 2538 มีการ
จัดตั้งและเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา  

อนึ่ง จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ2551-2565) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 โดยจ าแนกสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมคร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติเลือกเป็นสถาบันกลุ่ม ข สถาบนัที่
เน้นระดับปริญญาตร ี

 
  



7 
 

ปณิธาน  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเปน็มหาวิทยาลัยในระบบเปดิ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันา

คุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับทุกคน เพื่อ
สนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณยี ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

 
วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้การศึกษาตลอด

ชีวิตส าหรับทุกคน 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ 
2.  วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
3.  บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

และสังคมฐานความรู้ 
4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
5.  พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก 

 
เป้าหมาย / วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนา มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม

และประเทศ 
3.  เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  เพื่อให้มีระบบบริการทางการศึกษาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว และมี

ความพึงพอใจ 
5.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
6.  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน 
7.  เพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8.  เพื่อสร้างนวัตกรรมการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
9.  เพื่อพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ มสธ. เป็นแหล่งวิทยาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 
10. เพื่อให้มีโครงสร้างและระบบงานที่คล่องตัวสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับและการบริหารบ้านเมือง

ที่ดี 
11. มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์  (Strategy 

Organization) 
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12. เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ มสธ. (HRM) ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ 
13. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ค วามเป็นเลิศ 

และมีความสุขในการท างาน 
14. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ

บริหารวิชาการ การบริการและการบริหารจัดการ 
 

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดอัตลักษณ์ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกล คือ มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นและมีวินัยต่อ
ตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2554)  

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ  
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชาซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท าให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2555)  
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จ านวน 63 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้ 

สาขาวชิา 

ระดับหลักสูตร 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร รวม 

แผน ก แผน ข 
ทั้ง ก และ 

ข 
นิติศาสตร ์ - - - 1 - 1 2 4 
นิเทศศาสตร ์ 1 - - 1 - 1 1 4 
มนุษยนิเวศศาสตร ์ - - - 1 - 2 - 3 
รัฐศาสตร์ 1 - - 1 - 2 - 4 
วิทยาการจัดการ 1 - - 3 - 5 - 9 
ศิลปศาสตร์ 1 - - 1 - 3 4 9 
ศึกษาศาสตร ์ 2 - 1 5 2 1 1 12 
เศรษฐศาสตร ์ - - - 1 - 1 - 2 
พยาบาลศาสตร ์ - 1 - 1 - - - 2 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 2 - - 2 - 4 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- 1 - - - 2 - 3 

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 1 - - 3 - 3 - 7 
รวม 7 2 3 18 2 23 8 63 
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จ านวนนักศึกษา 
 

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 
                  

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา  
2556 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  
แผน ก แผน ข 

  
กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 
 

23,871 369 1,031 - 45 26,233 
  นิติศาสตร ์ 43 4,206 - 254 - - 4,503 
  นิเทศศาสตร ์ 30 533 - 35 - 16 614 
  มนุษยนิเวศศาสตร ์  -  747 - 17 - - 764 
  รัฐศาสตร์ - 2,731 - 67 - 4 2,802 
  วิทยาการจัดการ - 11,003 - 254 - 7 11,264 
  ศิลปศาสตร์ 359 2,889 - 18 - 7 3,273 
  ศึกษาศาสตร ์ 485 1,340 369 329 - 11 2,534 
  เศรษฐศาสตร ์ - 422 - 57 - - 479 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 3,210 - 188 - - 3,398 
  พยาบาลศาสตร ์ - - - 58 - - 58 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 3,210 - 130 - - 3,340 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3,312 - 201 - - 3,513 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 1,689 - 30 - - 1,719 
  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ - 1,623 - 171 - - 1,794 
  รวมระดับมหาวิทยาลัย 917 30,393 369 1,420 - 45 33,144 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   กองแผนงาน งานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจ  ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
หมายเหตุ :  1. น.ศ.ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดบั หมายถึง น.ศ.ใหม่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
               2. น.ศ.ระดับบัณฑติศึกษาระดับปริญญาโท ไมส่ามารถแยกประเภทตามแผนได้ จึงขอรวมข้อมูลไว้ที่แผน ก 
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นักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2556 
   

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมนักศึกษาทัง้หมด 

ปีการศึกษา  
2556 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
แผน ก แผน ข 

กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1,232 103,444 372 2,695  125 107,868 
  นิติศาสตร ์ 88 19,671 - 609  - 20,368 
  นิเทศศาสตร ์ 46 2,981 - 91  39 3,157 
  มนุษยนิเวศศาสตร ์ - 4,242 - 45  - 4,287 
  รัฐศาสตร์ - 15,399 - 165  4 15,568 
  วิทยาการจัดการ - 43,796 - 593  14 44,403 
  ศิลปศาสตร์ 620 10,356 - 62  11 11,049 
  ศึกษาศาสตร ์ 478 5,592 372 952  57 7,451 
  เศรษฐศาสตร์ - 1,407 - 178  - 1,585 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 10,442 - 485  - 10,939 
  พยาบาลศาสตร ์ - 192 - 194  - 386 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 10,250 - 291  - 10,553 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 13,572 - 417  7 13,996 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 5,361 - 51  - 5,412 
  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ - 8,211 - 366  7 8,584 
  รวมระดับมหาวิทยาลัย 1,244 127,458 372 3,597  132 132,803 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   กองแผนงาน งานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจ  ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
หมายเหตุ :  1.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนรวม เก่า+ใหม่และนักศึกษาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
               2.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ หมายถึง น.ศ.เก่า+ใหม่ ไม่นับรวมนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 

เนื่องจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาไมส่ามารถประมวลผลให้ได้ 
                3.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถแยกประเภทตามแผนได้ จึงขอรวมข้อมูลไว้ที่แผน ก 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
                  

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา รวมผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษา  
2556 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  
แผน ก แผน ข 

 กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 284 11,314 258 257 468 11 12,592 
  นิติศาสตร ์ 21 1,665 - 20 68 - 1,774 
  นิเทศศาสตร ์ 5 341 - 23 6 - 375 
  มนุษยนิเวศศาสตร ์ - 606 - 6 13 - 625 
  รัฐศาสตร์ - 993 - 25 20 - 1,038 
  วิทยาการจัดการ - 5,584 - 50 245 - 5,879 
  ศิลปศาสตร์ 258 1,050 - 29 - - 1,337 
  ศึกษาศาสตร ์ - 967 258 93 99 11 1,428 
  เศรษฐศาสตร์ - 108 - 11 17 - 136 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 1,679 - 61 31 - 1,777 
  พยาบาลศาสตร ์ - 140 - 30 12 - 182 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 1,539 - 31 19 - 1,595 

กลุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 1,342 - 157 5 - 1,504 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 210 - - - - 210 
  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ - 1,132 - 157 5 - 1,294 
  รวมระดับมหาวิทยาลัย 290 14,335 258 475 504 11 15,873 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   กองแผนงาน งานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจ  ณ วันที่ 1 สงิหาคม 2557 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้ 

                            
      หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนนุ รวม 
ข้าราชการ 233 652 885 
พนักงานมหาวิทยาลัย 129 192 321 
พนักงานชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ 16 - 16 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 1 - 1 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 8 - 8 
ลูกจ้างประจ า 

   - ลูกจ้างประจ างบประมาณแผน่ดิน - 127 127 
- ลูกจ้างประจ างบประมาณเงนิรายได้ - 285 285 
- ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ - 92 92 

ลูกจ้างชัว่คราว 
   - ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน (เงนิรายได้) 
 

648 648 
- ลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน) 2 - 2 

รวม 389 1,996 2,385 
หมายเหตุ : รวมลาศึกษาต่อ 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556       
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ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
                                                                                                              

      หน่วย : บาท 

งบรายจา่ย 
จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ เงินนอกงบประมาณ รวม 
งบบุคลากร 457,229,300 169,144,200 626,373,500 
งบด าเนนิงาน 90,556,300 736,050,500 826,606,800 
งบลงทุน 22,282,800 200,249,700 222,532,500 
งบเงินอุดหนุน 161,014,800 104,661,400 265,676,200 
งบรายจา่ยอื่น   -  870,010,900 870,010,900 
รวมทั้งสิ้น 731,083,200 2,080,116,700 2,811,199,900 
ที่มา :    กองแผนงาน       
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3.2  ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา  
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ควรจัดท าแผนระยะยาวในช่วง 10 – 15 ปี เพื่อให้
เห็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มีการจัดท าแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ 2556-2570) 
และแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2560) ซึ่งเป็นระยะแรกไปพร้อมกัน โดยแผนระยะ 
5 ปี ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใน
การประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2556 ส่วนแผนระยะยาว 15 ปี ได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 25 
กรกฎาคม 2557 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  
การผลิตและจัดส่งเอกสารการสอนล่าช้า  มีการเร่งรัดติดตามกระบวนการผลิต /ปรับปรุง

เอกสารการสอนของสาขาวิชาต่างๆ โดยให้รายงาน
ความก้าวหน้าผ่านที่ประชุมสภาวิชาการเป็นวาระ
แจ้งเพื่อทราบทุกครั้ง  

การปฏิบัติงานบุคลากร (อาจารย์/ สายสนับสนุน) มี
ภาระงานมากเกินไป 

มี โครงการศึกษาแผนอัตราก าลั งระยะ 10 ปี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นงานวิจัย
ประยุกต์ในลักษณะของชุดโครงการ เพื่อวิเคราะห์
ภาระงาน ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ ปริมาณงาน 
แผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ก าหนดความต้องการก าลังคนและจัดท าเป็นแผน
อัตราก าลังในระยะ 10 ปี ของมหาวิทยาลัย ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ขาดฐานข้อมูลนักศึกษาในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ส่งผลให้สาขาวิชาฯ ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาลงทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถ
วางแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ควรพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า ซึ่งมีข้อมูลที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักบริการการศึกษา
จัดท าโครงการฐานข้อมูลศิษย์เก่าและสารสัมพันธ์
ศิษย์เก่า มสธ.ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
มีผลลัพธ์ จากการให้บริการวิชาการมากและ
หลากหลาย แต่ยังขาดความชัดเจนเรื่องความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขา
วิทยาการต่างๆ ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้ในการ
เรียนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์วิจัย
เฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ง จ านวน 14 
ศูนย์ เป็นศูนย์ที่ด าเนินงานลักษณะสหวิทยาการอยู่
ภาย ใต้ สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  6 ศูนย์  และ
ด าเนินงานที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้
สาขาวิชา 8 ศูนย์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจ
ปรับรูปแบบของการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอน และการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

คณะท างานเพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผล
การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณา
ทบทวนนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ก าหนดให้มีแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งแสดงการบูรณา
การกับการเรียนการสอนอย่ า งชัด เจนว่า  ได้
ด าเนินการในรายวิชาใด เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่วนการบูรณาการกับการ
วิจัยว่ามีความเชื่อมโยงกับโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างไร  

ควรทบทวนแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชาให้
มากขึ้น รวมทั้งควรทบทวนแผนงานที่ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน/สังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพรวม
ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
มีเอกภาพมากข้ึน 

คณะท างานเพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผล
การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้
ปรับปรุงแผนงานบริการวิชาการแก่สั งคมของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมและตอบสนอง
ชุมชน/สังคมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนแม่บทงาน
บริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ได้ก าหนดแผนงานย่อย 1 แผนงาน คือ แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมของ 12 สาขาวิชา ซึ่งมุ่งเน้นให้
สาขาวิชาได้น าองค์ความรู้ของตนเองไปจัดบริการ
วิชาการให้แก่สังคม รวมทั้ง  ได้น าผลการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ควรประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมต่ างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา เพื่อก าหนดรูปแบบและ
แนวทางการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ควรทบทวนความเข้าใจในระบบการบริหารความ
เสี่ยงให้หน่วยงานปฏิบัติได้ เข้าใจ และสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ตรงเป้าหมาย และเรียงล าดับ
ความส าคัญในแต่ละเร่ืองได้ 

มีการจัดฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดย
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 – 16 
พฤษภาคม 2557  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินรายได้ เพื่อรองรับแผน
ของการใช้จ่ายในอนาคต 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้าน
ก า ร เ งิ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558 (Rolling 
Plan)  ซึ่งมีการวิเคราะห์ SWOT มีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ทาง
การเงิน รวมถึงการประมาณการรายรับ - รายจ่าย 
และการควบคุม ก ากับและติดตาม  โดยครอบคลุม
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการ
ป ระกั น คุณภาพ กา รศึ กษ า  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนา ตลอดจนมี
การติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ
ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพและแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น  
1.  มีการส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ป ร ะ ชุ ม กลุ่ ม เ ส ว น า  (Quality 
Assurance Forum) ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ าทุก
เดือน 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ต่อ) 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการ
ป ระกั น คุณภาพ กา รศึ กษ า  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนา ตลอดจนมี
การติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อ
น า ไ ปสู่ ก า รพัฒน ากา รท า ง าน ร่ วมกั นอย่ า ง
ต่อเนื่อง (ต่อ) 

2. มีการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
ดังนี้ 

 2.1)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 

 2.2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบนั
เทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2557 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 
5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 

2.3) กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้ านการ
จัดการความรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับโรงเรียนนายเรือ เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
ผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
กับ สกอ. เช่น การประชุมประชาพิจารณ์ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่  6 พฤษภาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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4.  วิธีประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.1  การวางแผนและการประเมิน 
     คณะกรรมการประเมินฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตามก าหนดการ ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2557 โดย 
     ในวันแรก คณะผู้ประเมินได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของการประเมินต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 
2556 โดยสังเขป หลังจากนั้นศึกษาหลักฐาน เอกสารตามรายตัวบ่งชี้ ทุกองค์ประกอบ  
     ในวันที่สอง คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายวิชาการและผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการ/นายจ้าง นักศึกษา และศิษย์เก่า 
     ในวันสุดท้าย คณะผู้ประเมิน สรุปผลการประเมินและน าเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
     ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     4.2.1 การตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันความเป็นจริงของข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และตามหลักฐานที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการประเมินตนเอง และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่ มหาวิทยาลัยใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูล
หลักฐานที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม ครบถ้วนหรือไม่ 
     4.2.2 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานเสนอเอกสาร / หลักฐานเพิ่มเติมใน
บางรายการที่ไม่อาจบันทึกได้ในระบบ CHE QA Online 
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5.  ผลการประเมิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 องค์ประกอบท่ี 1      
 ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  6 ข้อ 4 4 ขาดข้อ 7 และ 8  
 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 1   4.00   
 องค์ประกอบท่ี 2       
 ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูร  
4 ข้อ 2 2 ขาดข้อ 3 - 5 

 ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 24 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=45.646 เมื่อเทียบค่า 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 5.000)  
(ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารยป์ระจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่
ผ่านมา=1.026 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นข
องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.855
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 
5.000 

5   
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 48 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ=73.615 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) 
(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา=0.005 เมื่อเทียบค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 0.002 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือก
ค่าคะแนน = 5.000 

5   

 ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

5 ข้อ 7 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

6 ข้อ 7 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ข้อ 6 4 ขาดข้อ 7 
 ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
4 ข้อ 5 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

4 ข้อ 5 5  
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒.๒ คุณภาพของบัญฑติปรญิญาตร ีโท และ

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)  = 3.118 

0.00 ขาดการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอก 

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒.๓ ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่ 

ร้อยละ 20 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเท่ากับ 177.25/จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 
987) = ร้อยละ 17.958 เมื่อเทียบค่าร้อย
ละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 3.592 

3.59  

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒.๔ ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่ 

ร้อยละ 40 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเท่ากับ 6.000/จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ งหมด
เท่ากับ=12) = ร้อยละ50.000 เมือเทียบ
ค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น
คะแนนเท่ากับ 5.000 

5   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒.๑๔ การพัฒนาคณาจารย ์ ระดับ 4 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากับ 1972.000/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 379.000 ) เท่ากับ 5.203 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 
4.336 

4.33   

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 2   4.08   
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 องค์ประกอบท่ี 3       
 ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ

บริการดา้นข้อมูล 
6 ข้อ 6 4 ขาดข้อ 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 5 ข้อ 5 4 ขาดข้อ 6 
 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 3  4.00   
 องค์ประกอบท่ี 4     
 ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค ์
6 ข้อ 8 5   

 ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ 

4 ข้อ 5 5   

 ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรคต์่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า  

4 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชา
ในสถาบัน = 4.393 คะแนน) 

4.39   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๔.๕ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 

4 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชา
ในสถาบัน = 2.240 คะแนน) 

2.24   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๔.๖ งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 16 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์=45.000/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ทั้งหมด =392.000)= ร้อยละ 11.480 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
จึงมีค่าเท่ากับ 2.870 

2.87   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๔.๗ ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ  

ร้อยละ 16 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ = 57.750/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
= 392.000)= ร้อยละ 14.732  เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 5.000 

5   

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 4  4.08   
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 องค์ประกอบท่ี 5     
 ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคม 
4 ข้อ 5 5   

 ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

4 ข้อ 5 5   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๕.๘ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย 

5 คะแนน 0.000 0 ขาดการ 
บูรณาการ
บริการวิชาการ
กับการวิจัย  
ไม่แล้วเสร็จ 
ในปีท่ีประเมิน  

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๕.๙ ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 4 4 ขาดข้อ 2 

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 5  3.50  
 องค์ประกอบท่ี 6       
 ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4 ข้อ 3 3 ขาดข้อ 4 - 6 

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๖.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ 4 4 ขาดข้อ 1 

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

4 ข้อ 5 5  

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 6  4.00  
 องค์ประกอบท่ี 7    
 ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ของทุกระดับของสถาบัน 
6 ข้อ 7 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 4 ข้อ 5 5  
 



26 
 

 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
 ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
4 ข้อ 5 5  

 ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง  5 ข้อ 6 5  
 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๗.๑๒ การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภา

สถาบัน 
4 คะแนน 4.100 4.10  

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๗.๑๓ การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 คะแนน 3.850 3.85  

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 7  4.66  
 องค์ประกอบท่ี 8    
 ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 7 5  
 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 8  5.00  
 องค์ประกอบท่ี 9       
 ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
7 ข้อ 9 5   

 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๙.๑๕ ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

4 คะแนน (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.582) 

4.58   

 คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 9     
 เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ  4.15   
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ตารางที่ ป.2    ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ   
       องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม   
องค์ประกอบที่ 1  - 4.00  - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 2 5.00 4.00 3.58 4.08 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 3  - 4.00  - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 4 4.39 5.00 3.37 4.08 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 5  - 5.00 2.00 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 6  - 3.00 4.50 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 7  - 5.00 3.98 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8  - 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9  - 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.85 4.50 3.50 4.15 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

   

       หมายเหตุ 
      0.00 - 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

     1.51 - 2.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     2.51 - 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้
     3.51 - 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 
     4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางที่ ป.3    ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   
              มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม   
มาตรฐานที่ 1 - -  3.40 3.40 การด าเนินงานระดับพอใช ้
มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 3.98 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ข 4.85 4.11 3.47 4.10 การด าเนินงานระดับด ี
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 3.37 4.02 การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.85 4.50 3.50 4.15 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 
การด าเนินงาน

ระดับด ี
การด าเนินงาน

ระดับด ี
    

       หมายเหตุ 
      0.00 - 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

     1.51 - 2.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     2.51 - 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้
     3.51 - 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 
     4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางที่ ป.4    ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ   
              มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม   
1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย - 4.50 2.93 3.72 การด าเนินงานระดับด ี
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.33 4.24 4.35 การด าเนินงานระดับด ี
3.ด้านการเงิน 4.39 5.00  - 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 5.00 5.00 3.61 4.31 การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 4.85 4.50 3.50 4.15 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 
การด าเนินงาน

ระดับด ี
การด าเนินงาน

ระดับด ี
    

       หมายเหตุ 
      0.00 - 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

     1.51 - 2.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     2.51 - 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้
     3.51 - 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 
     4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา     

       มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม   
1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา      
 (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ด้านวชิาการ 5.00 3.67 4.33 4.22 การด าเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 3.98 4.62 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1      4.46   การด าเนินงานระดับด ี
2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา   4.10 การด าเนินงานระดับด ี 
 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.33 3.40 3.80 การด าเนินงานระดับด ี
 (2) ด้านการวิจัย 4.39 5.00 3.37 4.08 การด าเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 2.00 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 4.50 4.00 การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2      4.10   การด าเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.85 4.50 3.50 4.15 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

    

หมายเหตุ 
      0.00 - 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
3.51 - 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 

1.51 - 2.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  

4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้
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5.2  จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 จุดแข็งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1. มีระบบการทบทวนผลการด าเนินงาน การประเมินผล และกรอบแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเครือข่าย 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงแผนมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า Rolling Plan ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3. มีการพัฒนาระบบที่รองรับการสอนทางไกล ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สะดวก 
4. มีการพัฒนาเอกสารการสอน / ต าราและสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการที่จะศึกษาได้ด้วยตนเอง 
5. มีระบบการสอนเสริม และระบบ e-Tutorial ท าให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้สะดวกในทุกที่และทุกเวลา 
6. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สามารถที่จะ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละหน่วยงานได้ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม  
1. ตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในทุกหลักสูตร ทุกวิชา ทุกโครงการ ทุกภาคการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ควรท าให้

ครบถ้วนทุกสาขาวิชา มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อระดับมหาวิทยาลัย 
2. ควรส ารวจการใช้ช่องทางการสื่อสารของนักศึกษาที่นิยมใช้และปัญหาในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาและ

คณาจารย์ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน 
3. ควรจัดอุปกรณ์ในการสนับสนุน e-Meeting  เพื่อความสะดวกในการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ  
4. ควรจัดท ามาตรฐานแบบฟอร์มในการเขียนโครงการ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้

รวมถึงแบบฟอร์มการประเมินโครงการที่ควรมุ่งเน้นประเมินสัมฤทธิผลของการจัดโครงการ ความรู้ที่ได้รับ และการ
น าไปใช้ประโยชน์มากกว่าความพึงพอใจ 

5. การน าเสนอหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และหลักฐานที่น ามาใช้ควรแสดง
ถึงที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน 

6. เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรให้ผู้รับผิดชอบระดับ
มหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาได้ตามความต้องการของนักศึกษา 

7. ควรมีแผนแม่บทการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบนั ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการจัดท ารายงานการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นกา ร
เชื่อมโยงการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีระบบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบได้สะดวกและรวดเร็ว 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายยังไม่สูงนัก 

1.  ควรก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นพิเศษส าหรับ 
พันธกิจที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นระบบเปิด

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน การ
จัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ระบบ
ทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

1.  มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้ามา
ศึกษา/ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อจะ
ได้พบปะอาจารย์และเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษายังเน้นที่ระดับชาติ
หรือเป็นบทความใน Proceeding จึงควรเสริมให้
ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติให้
มากข้ึน 

1. จัดการอบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา 
และอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาตรวจภาษา 
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องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ยังไม่มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ 

ให้ศิษย์เก่าโดยตรง 
1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์

ให้ศิษย์เก่าโดยตรง และควรมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และมีผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านนี้ 

2. ยังไม่มีฐานข้อมูลของศิษย์เก่า 2. ควรจัดท าข้อมูลของศิษย์เก่าให้เป็นระบบ 
3. ยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
3. ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาควรท าให้ครบ

ทั้ง PDCA มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
การจัดท าแผน และการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย 

4. ในการจัดท าใบลงทะเบียนเพื่อพัฒนานักศึกษาควร
จัดแยกเป็นใบลงทะเบียนของนักศึกษา/ศิษย์เก่า/ 
อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคคลทั่วไป โดยส่วนของ
นักศึกษาต้องมีรหัสประจ าตัว ระดับการศึกษา    
ปริญญาตรี/โท สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษาด้วย 

4. ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาควรแยกใบ
ลงทะเบียนของนักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อการประเมินผลจะได้ท าอย่างถูกต้อง 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นทุน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในหลาย
รูปแบบ เป็นการเพิ่มโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัย
ทุกสาขาวิชาท าวิจัยได้มากข้ึน 

1. ควรเพิ่มจ านวนเงินที่จัดสรร เพื่อให้สามารถท างาน
วิจัยได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนส าหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลาย
สาขาวิชา  และสามารถผลิตผลงานวิจั ยและ
ให้บริการวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและประเทศ 

2. ควรเพิ่มงานวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มศักยภาพและขอบเขตของการวิจัยให้
กว้างขวางมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และที่น าไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์และนักวิจัยยังไม่สูงมากนัก และในบาง
สาขาวิชาค่อนข้างต่ ามาก 

1.1  ควรเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
ให้มากขึ้น เช่น อาคารวิจัย ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง ครุภัณฑ์ในการวิจัย เป็นต้น   

1.2  ควรเพิ่มอัตราก าลังทั้ งสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน เพื่อแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ 
อาจารย์จะได้มีเวลาท างานวิจัยมากข้ึน 

2. งานวิจัยในบางสาขาวิชามาจากผลงานของอาจารย์
เพียงบางท่านหรือบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลงานของสาขาวิชาได้ หากอาจารย์ท่าน
เหล่านี้เกษียณอายุ 

2.  ควรมีการท างานวิจัยในลักษณะของกลุ่มวิจัยให้มาก
ขึ้น เพื่อให้มีการถ่ายโอนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์อาวุ โสและ
อาจารย์รุ่นใหม่ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (มสธ.ร่วม
พัฒนานนทบุรี) เป็นโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ควรส่งเสริมให้โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด (มสธ.ร่วมพัฒนานนทบุรี) เป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และขยายผลการสร้างการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นงานบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางไกล และ Online ที่เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับประเทศ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สะท้อนหลักการศึกษาตลอดชีวิต
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 

2. ควรส่งเสริมให้โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการต้นแบบและขยายผล
การสร้างการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยยังไม่ชัดเจน (สกอ. 5.1 และ สมศ. 8) 

1.1 ควรปรั บ รู ปแบบราย ง านการประ เมิ นผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยให้ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ให้ทันกับรอบ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1.2 ควรมีแผนแม่บทการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ของสถาบัน และก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นการ
เชื่อมโยงการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันยังไม่ชัดเจน  

2. ควรมีการด าเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันใน
ช่วงเวลารอบปีที่ใช้นับผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอกของโครงการศูนย์การเรียนรู้
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ครบถ้วน (สมศ. 9) 

3. ควรแสดงหลักฐานการด าเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบถ้วน เพื่อ
แสดงผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมีการปรับแต่งให้มี

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 

1. ควรจัดท าการประเมินผลความส าเร็จของการ 
บูรณาการฯ  ให้ถูกต้อง โดยจัดท า มคอ. 3 ให้มี
การบูรณาการและอาจจัดท า Pre-Test/Post-Test 
ของนักศึกษา เพื่อดูความส าเร็จของการบูรณาการฯ  

2. ยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 

2.1 ควรจัดท า มคอ.5 เพื่อประเมินผลวิชาของ มคอ.3 
ที่บูรณาการงานด้านศิลปะวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงการจัดท า 
มคอ.3 คร้ังต่อไป 

 2.2. ควรจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมให้
ครบรอบ PDCA จะต้องมีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขการจัดท าแผน และการจัด 
กิจรรมครั้งต่อไปด้วย 

 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มี ระบบการทบทวนผลการด า เนิน งาน  การ

ประเมินผล และกรอบแนวทางการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเครือข่าย 
(สภามหาวิทยาลัยสุ โขทั ยธรรมาธิ ร าช  สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศให้กับ
สาขาวิชาเพื่อการเข้าถึงระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 

1. ควรด าเนินการเชิงรุกในการให้บริการสารสนเทศ
ใหม่ๆ กับสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบสารสนเทศในการเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบัญชีกองทุน และน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนารูปแบบการรายงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบ CHE QA Online ของ
มหาวิทยาลัย จนได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี 

1. ควรพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับเกณฑ์การประเมิน
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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6.  ภาคผนวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.1  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.+สมศ. รายองค์ประกอบ 
อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 3, 5, 7, 8 และ 9  ส่วนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2, 4 และ 6  

ส่วนปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.+สมศ. รายองค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7, 8 และ 9  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4 และ 6  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
5 

 
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 อย่างมีนัยส าคัญ มีจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1, 3, 5 และ 6 
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6.2  สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ผู้รับการสัมภาษณ์ :  
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต 
5. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา  ปานขาว 
6. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ 
7.  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ 

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าระดับความส าเร็จยังไม่สูงมากนักเมื่อ

เทียบกับเป้าหมาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการประเมินแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) เป็นประจ าทุก
ปี ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  

2. มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก จึงมีการตั้งค่าเป้าหมายในเชิง          ท้าทาย
ไว้ในแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556 -2570) ดังนี้  
- ช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 1,000 ของระดับโลก 
- ช่วงปีที่ 10 (พ.ศ. 2561 – 2565) มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 500 ของระดับโลก 
- ช่วงปีที่ 15 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 100 ของระดับโลก 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ถ้ามีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและมี
ความสามารถ หรือมีประสบการณ์สูง ก็อาจพิจารณารับเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ แต่ต้องพร้อมที่จะไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกโดยเร็ว 

4. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารที่ส าคัญนอกเหนือจากสภามหาวิทยาลัยอีกหลายคณะ อาทิ  
4.1  สภาวิชาการท าหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองงานทางวิชาการเป็นหลัก 
4.2  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ. มสธ.) 

ท าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎทบวง และมีหน้าที่ช่วย ก.ม. ปฏิบัติงานตามที่ ก.ม. มอบหมาย และให้ความเห็นแก่
อธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา  

4.3  คณะกรรมการนโยบายการเงิน ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน 

4.4  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  
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5. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จของนักศึกษานอกเหนือจากการจัดสอนเสริมอีกหลายแนวทาง อาทิ 
5.1   มีฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนาในส่วนภูมิภาค จ านวน 10 ศูนย์ ที่ท า

หน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนการสอน 
5.2   มีชมรมนักศึกษาประจ าจังหวัดทุกจังหวัดโดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณาจารย์ประจ าจากทุกสาขาวิชาไปเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชมรมทุกชมรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ชมรมละ 
10,000 บาทต่อปี เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ทักษะทางปัญญา คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

5.3   มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ ทางสื่อออนไลน์ 
และมีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. 10 แห่ง 

6. มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้สาขาวิชา
ต่างๆ ที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้องแสดงแนวทางของการน าผลจาก
การบริการไปใช้กับการเรียนการสอนและ/หรือการท าวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขของการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ (สมศ. 8) ซึ่งก าหนดให้บริการสังคมและการบูรณาการกับงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีเดียวกันเป็น
ข้อจ ากัดที่เป็นไปได้ยาก จึงท าให้ผลการด าเนินงานของทุกสาขาวิชาไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการให้แก่พนักงานใกล้เคียงกับข้าราชการ อาทิ 
7.1 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงาน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นทุนประเดิมการจัดตั้ง

กองทุน 
7.2 การให้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและบุคคลในครอบครัว 
7.3 การให้สิทธิการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร 
7.4 มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปี 
7.5 การให้สิทธิพนักงานในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่

พนักงานสมัครใจ (ระหว่างร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือนพนักงาน) 
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สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับกลาง : ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์   
ผู้รับการสัมภาษณ์ :  
1. รศ.ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
2.  ดร.ทนงศักดิ์  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
3.  รศ.ดร.สุภมาส  อังศุโชติ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล   
4.  รศ.ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
5.  นายซัน  อันนันหนับ ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา  
6.  รศ.ผกามาศ  ผจญแกล้ว ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
7.  ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
8.  นางวรนุช  สุนทรวินิต ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ 
9.  รศ.ดร.สมโภช  รติโอฬาร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
10. รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. นางชูจิตร  วิสุทธิ์สิริ ผู้อ านวยการกองคลัง 
12. นางนพวรรณ  จารุโรจน์เนาวรัตน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
13. นายมนตรี  วิเชียรมณี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. น.ส.เกษณี  สุจริตจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ประกันคุณภาพการศึกษา 
15. น.ส.ระพีพรรณ  แทนวันชัย (แทน) หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
16. น.ส.ธัชปภา  จันทร์วงษา (แทน) หัวหน้างานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 
17. นางสุนทรี  สายพิณ (รักษาการในต าแหน่ง) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการในลักษณะรวมบริการ ประสานภารกิจ ระบบการรายงานทางการเงิน

ทั้งหมดมีกองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยกองคลังมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ทั้งงบประมาณ
เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน) ต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.1 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุก 3 เดือนต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
1.2 มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ได้แก่ 1) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และ 2) งบรายได้และค่าใช้จ่าย รอบ 

6 เดือน และ 12 เดือน อย่างเป็นระบบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
2.1  มีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
2.2   มีระบบ e-Performance รองรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย์และหน่วยงานเทียบเท่า 

2.3   มีระบบ IP-Phone ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับศูนย์วิทยพัฒนาในส่วนภูมิภาคทั้ง 10 
ศูนย์ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 

2.4   มีระบบ CHE QA Online ของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดจากระบบของ สกอ. เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสาขาวิชาและระดับหน่วยงานสนับสนุน  
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3. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับปรุงระบบการให้
ทุนวิจัยให้รวดเร็วขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอทุนได้ชี้แจงข้อมูลกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยตรง ท าให้นักวิจัยได้รับทราบประเด็นต่างๆ ของคณะกรรมการฯ และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้สมบูรณ์ ส่งผลให้การอนุมัติทุนวิจัยรวดเร็วขึ้น 

4.  ผู้บริหารระดับกลางเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการจัดสรรก าลังคนด้าน IT ให้เป็นบุคลากรประจ า
หน่วยงาน มากกว่าที่จะรวมศูนย์อยู่ที่ส านักคอมพิวเตอร์เพียงหน่วยงานเดียว เพราะทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT 
โดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังต้องการขอใช้บริการจากบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งขาดความ
คล่องตัวและส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

5.  ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดท าแผนแม่บทด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก (ประมาณปีละ 30 โครงการ) เพื่อให้การวางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย และก้าว
ทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
บริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

6.  มหาวิทยาลัยควรมีห้องประชุมที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น ส าหรับรองรับการจัดประชุมแบบ 
e-Meeting เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 
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สัมภาษณ์กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับกลาง : ประธาน/รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้รับการสัมภาษณ์ :  
1.  อ.เธียรชัย  ณ นคร ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.  รศ.จันทนา  ทองประยูร (แทน) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
3.  รศ.ดร.วศินา  จันทรศิริ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  
4.  ผศ.ดร.สุรีย์  เข็มทอง ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
5.  รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  
6.  ผศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
7.  รศ.อรรฆย์คณา  แย้มนวล ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
8.  รศ.ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
9.  รศ.ดร.นิตยา  เพ็ญศิริ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
10. รศ.สุณี  ภู่สีม่วง ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
11. ผศ.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
12. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
13. รศ.ส่งเสริม  หอมกลิ่น รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
1.  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2.  การจัดท า มคอ. ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีการเชิญคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมระดมสมองเพื่อจัดท า มคอ. 

ให้สอดคล้องกับบริบทระบบการเรียนการสอนทางไกล และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดท า มคอ. 
โดยคณาจารย์สามารถบันทึกรายงานการด าเนินงานตาม มคอ. ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Intranet แต่อย่างไรก็ตาม 
คณาจารย์เห็นว่าการจัดท า มคอ. เป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลาอย่างมากในการด าเนินการ 

3.  สาขาวิชาต่างๆ มีช่องทางสื่อสารกับนักศึกษาหลากหลายช่องทาง ทั้งแบบเผชิญหน้า ได้แก่ การจัดสอนเสริม  การฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ และการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ เช่น Facebook e-mail 
Line และการให้เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นต้น  

4.  อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดจะน้อยกว่าระบบปิด เนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็น
องค์ประกอบ ดังนี้ 
4.1 มหาวิทยาลัยเปิดไม่ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อ ท าให้มีผู้เรียนอาจมีต้นทุนทางการศึกษา แตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยปิด  
4.2  ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพไม่สามารถลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาได้ 
4.3  มหาวิทยาลัยเปิดเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ และ

ผู้ต้องขังซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคลของชาติ ดังนั้นอัตราการส าเร็จการศึกษาจึงไม่ใช่เป้าหมาย
หลักของการจัดการศึกษาระบบเปิดทางไกล 

5.  ปัจจัยเสี่ยงของสาขาวิชาที่ส าคัญ 2 ปัจจัยแรก คือ 1) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิสูงก าลังจะเกษียณอายุใน
ระยะเวลาอันใกล้ การบรรจุอัตราทดแทนอาจจะไม่สามารถพัฒนาให้ต าแหน่งทางวิชาการทดแทนได้ทัน จึงอาจส่งผล
ต่อเกณฑ์มาตรฐานเรื่องต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 2)  การจัดการศึกษาระบบเปิดของ
หลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพก ากับ เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทย เป็นต้น การได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพที่ก ากับมีความยุ่งยากอย่างมาก เนื่องจากองค์กรวิชาชีพยังยึดติดกับการศึกษาในระบบปิด  
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สัมภาษณ์กลุ่มที่ 4 ผู้แทนคณาจารย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์ : 

1. อาจารย์อิงครัต ดลเจิม ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ในธรรม ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ส าอาง สืบสมาน ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ ค าสุข ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิารัฐศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาการจัดการ 
6. อาจารย์เมธีพัชญ์ จงวโรทัย ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
11. อาจารย์กชกร ณ นครพนม ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
1. ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนบุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. คณาจารย์ต้องรับภาระงานสนับสนุนนอกเหนือจากงานด้านการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่

สามารถรับภาระงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเพิ่มเติมจ านวนมากได้ เช่น งานประกันคุณภาพฯ งานการ
จัดการความรู้ งานบริหารความเสี่ยงฯ 

3. เพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และให้สามารถด าเนินการเบิก -จ่ายได้เหมือนข้าราชการ เนื่องจาก
พนักงานต้องส ารองจ่ายก่อน แต่ข้าราชการใช้ระบบจ่ายตรง 

4. ควรพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานที่ส าหรับฝึกปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการ ห้องท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน (เนื่องจากมีแต่ห้องประชุมและมีจ านวนน้อย) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อ
งานวิจัยของคณาจารย์ และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และควรให้สามารถใช้ได้นอกเวลาราชการ 

5. ฐานข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ ท าให้สาขาวิชาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลา  บางครั้ง
หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งบางครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน
กว่าจะได้รับข้อมูล 

6. ควรปรับระบบเวลาในการเข้า-ออกอาคารเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกนอกเวลาราชการ โดย
ไม่ต้องรับผิดชอบการเบิกกุญแจ 
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สัมภาษณ์กลุ่มที่ 5 ผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า 
ผู้รับการสัมภาษณ์ : 
 ศิษย์ปัจจุบัน 
1. พันต ารวจโทรัฐพงษ์ ศรีเลอจันทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) 
2. นางสาวกาญจนา ยาอุด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาโท) 
3. นางอุดมพร ไกลถิน่ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (ปริญญาตรี) 
4. นางนิภารัตน์ เอมจั่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี) 

 
 ศิษย์เก่า 
1. นายธนาธปิ บุญป ี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ปริญญาเอก) 
2. นายมนัส ชผูกา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปริญญาโท) 
3. นางราณี จีนสุทธิ ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ปริญญาโท) 
4. นางสาวมยุรี สีก าเนิดไทย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาโท) 
5. นายกิตติ มัน่กตัญญ ู สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (ปริญญาโท) 

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น โดยน าศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมาร่วมกันสร้าง

ภาพลักษณ์ หรือ Image ของมหาวิทยาลัย เพื่อจูงใจให้คนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษามาเรียนที่ มสธ. มากข้ึน ดังนั้นจึง
ควรเผยแพร่ภาพลักษณ์ “เรียน มสธ. ก็ประสบความส าเร็จในชีวิตได้” ต่อประชาชนและสังคมให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น  

2. ห้องสมุดควรมีหนังสือใหม่มากกว่านี้ / สถานที่ค่อนขา้งคับแคบ 
3. ควรพัฒนาเอกสารการเรียนอย่างต่อเนื่องและทันสมัยมากข้ึน (สาขาวิชานิติศาสตร์) 
4. จ านวนอาจารยผ์ู้สอนต้องเพียงพอและมีความพร้อมในการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม 
5. การจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนล่าช้า 
6. ควรส่งให้มีการเผยแพร่บทความปริญญาโทในแหล่งอื่นๆ ทีไ่มมุ่่งเน้นแต่ใน มสธ. เท่านัน้ 
7. มาตรฐานการศึกษาของ มสธ.  ท าให้เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทีด่ีขึ้น มีการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตมากข้ึน 
8. มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาจากเดิมในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน ขยายโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้สื่อ

การเรียนการสอนได้หลากหลายช่องทาง  
9. ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ยังกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับหนังสือเชิญจากสาขาวิชาให้เข้าร่วม

กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมชมรม
นักศึกษา เป็นต้น 
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สัมภาษณ์กลุ่มที่ 6 ผู้ประกอบการ / นายจ้าง  (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
1.  ผู้ให้สัมภาษณ์ :  คุณชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์      โรงพยาบาลชลประทาน 

ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา :   
  นางสาวจุฑาทิพย์ เชาว์วินัย และนางวิมลรัตน์ เชาว์วินัย   (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 

2.  ผู้ให้สัมภาษณ์ :  คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง        มูลนิธิบูรณะนิเวศ 
ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา :   

นางสาวกาญจนา ยาอุด  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
3.  ผู้ให้สัมภาษณ์ :  อาจารย์แสงเดือน กมลมาลย์      โรงเรียนพิชญศึกษา  

ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา :   
นางชุลีกร ฟูฟุ้ง    (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) 

 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ : 

ในภาพรวมผู้ประกอบการ / นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะประเด็นสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง เป็นผู้ใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร 
และเป็นผู้น าทางความคิด 
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6.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 
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6.4 ก าหนดการประเมินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่  20 – 22 สิงหาคม 2557 

 
วันที่หนึ่ง                                                                                                    

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30 - 09.00 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุมทบทวนแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การประเมินมหาวิทยาลัย 

ห้อง 1607  
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

09.00 - 10.00 น. 
 

คณะผู้ประเมินฯ พบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- คณะผู้ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของการประเมิน 
- อธิการบดี กล่าวต้อนรับและสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยโดยสังเขป 

ห้อง 1608 – 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

10.00 - 12.00 น. 
  

คณะผู้ประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตามรายตัวบ่งชี้ ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 
- ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (สมศ. 2 – สมศ.15)  
หมายเหตุ มสธ. ได้รับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 1  

ห้อง 1607  
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 

คณะผู้ประเมิน 
1. รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเท่ียง  
2. ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกัย  
3. ผศ.ดร.อรพิน  ก าปั่นทอง  
4. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น  

คณะผู้ประเมิน 
1. รศ.ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์  
2. รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
3. รศ.ส ารวย  กมลายุตต์ 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ที่รับผิดชอบ  
องค์ประกอบท่ี 1 ( 1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 3 ( 2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 ( 4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 6 ( 3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 7 ( 6 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 8 ( 1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 9 ( 2 ตัวบ่งชี้) 
           รวม 19 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ที่รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 2 ( 12 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 (  6 ตัวบ่งชี้) 
           รวม 18 ตัวบ่งชี้  
 
 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารอาคารสัมมนา 1 
13.00 - 1600 น. คณะผู้ประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตามรายตัวบ่งชี้ (ต่อ) ห้อง 1607  

ชั้น 6 อาคารบริหาร 16.00 - 16.30 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุม เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจ าวัน  
-  วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น เพื่อเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ ใน

วันรุ่งขึ้น 
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วันที่สอง 
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30 - 09.00 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุมทบทวนแผนการด าเนินงาน ห้อง 1607  

ชั้น 6 อาคารบริหาร 
 คณะผู้ประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง   

 
ทีมท่ี 1  
ห้อง 1514 
ชั้น 5 อาคารบริหาร 
 
ทีมท่ี 2  
ห้อง 1608 – 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 
คณะผู้ประเมิน 
1. รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเท่ียง  
2. ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกัย  
3. ผศ.ดร.อรพิน  ก าปั่นทอง 
4. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น  

คณะผู้ประเมิน 
1. รศ.ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์  
2. รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ 
3. รศ.ส ารวย  กมลายุตต์ 
 

09.00 - 10.30 น. ผู้รับการสัมภาษณ์ 
- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 
- นักศึกษาปัจจุบัน  
- ศิษย์เก่า 

10.30 - 12.00 น. ผู้รับการสัมภาษณ์ 
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ์

ผู้รับการสัมภาษณ์ 
- ผู้ใช้บัณฑิต / นายจ้าง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารอาคารสัมมนา 1 
13.00 - 15.00 น. คณะผู้ประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ) ทีมท่ี 1  

ห้อง 1514 
ชั้น 5 อาคารบริหาร 
 
ทีมท่ี 2  
ห้อง 1608 – 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 

 ผู้รับการสัมภาษณ์ 
-  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  

12  สาขาวิชา 
-  รองประธานฯ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 
-  ผู้แทนคณาจารย์ (เก่า / ใหม่) 
 12  สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ผู้ประเมินฯ ประจ าอยู่ห้องประชุม  สาขาวิชามาให้ข้อมูลพร้อมกัน 

15.00 - 16.30 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุม เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจ าวัน  
- สรุปคะแนนผลการประเมิน จุดแข็ง/จุดท่ีควรพัฒนา 
- วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ห้อง 1607 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 
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วันที่สาม 
 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30 - 09.00 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุมทบทวนแผนการด าเนินงาน ห้อง 1607 

ชั้น 6 อาคารบริหาร 09.00 - 12.00 น. - คณะผู้ประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และน าข้อค้นพบท้ังหมดมาอภิปราย
ร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 

- คณะผู้ประเมินฯ เตรียมความพร้อมการน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารอาคารสัมมนา1  
13.30 - 15.00 น. คณะผู้ประเมินฯ น าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ห้อง 1608 – 1608/1 
ชั้น 6 อาคารบริหาร 

 
 

 
 

 


