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ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  รอบ  12 เดือน มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (กลุม 2) 

                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  55       2.9485 1.6217 
1. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ ยถ ว งน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับ 7.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0750 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

ระดับ 7.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0750 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละ 
เฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 15 1 2 3 4 5  3.9720 0.5958 

3.1 รอยละของนักศึกษาใหม 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 และดานวิทยาศาสตร สุขภาพ 
ที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 2.14 9 10 11 12 13 10.79 2.7900 0.0597 

3.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดนํา
ความรูไปประยุกตใชกับหนาที่
การงาน 

รอยละ 2.14  73.0  73.5  74.0  74.5  75.0 N/A 1.0000** 0.0214 

3.3 รอยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวน
ผูรับบริการทางวิชาการ รอยละ 2.14  35.5  36.0  36.5  37.0  37.5 37.0 4.0000 0.0856 

3.4 รอยละที่เพิ่มขึน้ของโครงการ
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 

รอยละ 2.14 10 15 20 25 30 184.90 5.0000 0.1070 

3.5 รอยละที่เพิ่มขึน้ของ 
หนวยงานที่เขารวมโครงการ 
ปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 2.15 0 5 10 15 20 208.00 5.0000 0.1075 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
3.6 รอยละของงบดาํเนินการ 
และงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการของ 
มหาวิทยาลัยตองบประมาณทั้งหมด

รอยละ 2.14 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 10.45 5.0000 0.1070 

3.7  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศชวยใน 
การตัดสินใจของผูบริหาร (DSS) 

ระดับ 2.15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1075 

4. ระดับความสําเรจ็ของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 25 1 2 3 4 5  3.5038 0.8760 

4.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ  7.5       1.9973 0.1498 
4.1.1  รอยละของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบ อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 1.25 5.15  6.15 7.15  8.15 9.15 N/A 1.0000** 0.0125 

4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 1.25 53.93 54.93 55.93  56.93  57.93 N/A 1.0000** 0.0125 

4.1.3   ระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต  

ระดับ 1.25 1.00-
1.49 

1.50-
2.49 

2.50-
3.49 

3.50-
4.49 

4.50-
5.00 

N/A 1.0000** 0.0125 

4.1.4  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ในดานวชิาการ วิชาชพี คณุธรรม  
จริยธรรม หรือรางวลัทางวชิาการ  
หรือดานอื่นทีเ่กีย่วของกับคณุภาพ
บัณฑิตในระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ  

คน 1.87 2 3 4 5 6 15 5.0000 0.0935 

4.1.5  รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

รอยละ 1.88 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 4.79 1.0000 0.0188 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค  5       5.0000 0.2500 

4.2.1  รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับ ชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา  

รอยละ 1.66 9 12 15 18 21 21.45 5.0000 0.0830 

4.2.2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

บาท 1.67 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 253,040.09  5.0000  0.0835 

4.2.3  รอยละของอาจารยประจํา
ที่ ไ ด รั บทุ นทํ า วิ จั ย  และง าน
สร า งส ร รค จ า กภ า ย ในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารย 
ประจํา 

รอยละ 1.67 29 30 31 32 33 37.88 5.0000 0.0835 

4.3 มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ  10       4.0820 0.4082 

4.3.1  รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  หรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 1.67 13 15 17 19 21 174.64 5.0000 0.0835 

4 .3 .2   จํ านวนชั่ วโมง เฉลี่ ยที่
อาจารยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

ชั่วโมง 1.67 104 107 110   113  116 26.37 1.0000 0.0167 

4.3.3  รอยละของอาจารยที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 1.66 29 30 31 32 33 36.24 5.0000 0.0830 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
4.3.4  จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการ และวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

แหลง 2.5 2 3 4 5 6 5 4.0000 0.1000 

4.3.5  ระดับความสํา เ ร็จและ
ประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1250 

4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.5       2.7175 0.0679 

4.4.1  รอยละของโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 0.84 33 35 37 39 41 64.79 5.0000 0.0420 

4.4.2  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษ  พัฒนา  และสราง
เส ริม เอกลักษณ  ศิ ลปะ  และ
วัฒนธรรม 

รอยละ 0.83 6 8 10 12 14 8.25 2.1250 0.0176 

4.4.3  รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

รอยละ 0.83 15.0 17.5 20.0 22.5  25.0 0.20 1.0000 0.0083 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ  15       1.6667 0.2500 
6. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ รอยละ 8 65 70 75 80 85 N/A 1.0000* 0.0800  

7. ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

ระดับ 4 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0800 

8. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ  

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ  10       4.4191 0.4419 

9. รอยละของอัตราการเบิกจาย  
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 3 69 71 73 75 77 99.52 5.0000 0.1500 

10.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

ระดับ  3 1 2 3 4 5 4.15 4.1480 0.1244 

11.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 

 

4.3733 0.0875 

11.1 รอยละของการลดรอบ
ระยะเวลาในการสงตารางออก 
อากาศรายการวิทยุโทรทัศน 

รอยละ 0.5 10 20 30 40 50 50 5.0000 0.0250 

11.2  รอยละของการลดรอบ
ระยะเวลาในการแจงตาราง 
สอนเสริม 

รอยละ 0.5 10 20 30 40 50 44.78 4.4780 0.0224 

11.3  รอยละของการลดรอบ
ระยะเวลาในการแจงสนามสอบ รอยละ 0.5 10 20 30 40 50 35.71 3.5710 0.0179 

11.4  รอยละของการลดรอบ
ระยะเวลาในการแจงอบรม
ประสบการณวิชาชีพ 

รอยละ 0.5 10 20 30 40 50 44.44 4.4440 0.0222 

12. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  20       3.4318 0.6864 
13. ระดับคุณภาพของการกํากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5  4.0746 0.0815 

14. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0600  
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หมายเหตุ :  *   ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
                   **  ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1  เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการจะสงขอมูลให  ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2551 
 
รายงาน ณ  เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.   2550  
ผูรายงาน   ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา                                        
โทรศัพท   0-2504-7185 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
15. ระดับคุณภาพของการพัฒนา 
บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา ระดับ 2 40 50 60 70 80 79.10 4.9100 0.0982 

16.รอยละของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 2 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.32 5.0000 0.1000 

17.ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0200 

18.ระดับความสําเร็จของระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0200 

19. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

บาท 2 
1- 

3,499  
บาท 

3,500- 
4,999 
บาท 

5,000- 
5,999 
บาท 

6,000- 
6,999  
บาท 

7,000 
บาท 
ขึ้นไป 

2,262.49 1.0000 0.0200  

20.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร  

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

22.รอยละของหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 2 60 70 80 90 100 93.33 4.3330 0.0867 

23.ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคญั - 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

น้ําหนักรวม 100 คะแนนรวม 3.0000 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       ( ) รอบ   12  เดือน 
                                                                                                                          
 มิติท่ี  1  มิติดานประสิทธิผล 
 น้ําหนัก  :  รอยละ   55 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด   
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 

ตัวช้ีวัดที่  1 0.1364 
(7.5/55) 

1.0000 0.1364 

ตัวช้ีวัดที่  2 0.1364 
(7.5/55) 

1.0000 0.1364 

ตัวช้ีวัดที่  3 0.2727 
(15/55) 

3.9720 1.0832 

ตัวช้ีวัดที่  4 0.4545 
(25/55) 

3.5038 1.5925 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 2.9485 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติท่ี  1   =  2.9485  x 55   / 100 =  1.6217  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

8

 
                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       ( ) รอบ  12  เดือน 
                                        
ประเด็นการประเมินผล    : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3    :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                              ของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก              :  รอยละ  15 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi ) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  0.1427 

(2.14/15) 
9 10 11 12 13 2.7900  0.3981 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  0.1427 
(2.14/15)  

73.0 73.5 74 74.5 75 1.0000 0.1427 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3  0.1427 
(2.14/15)   

35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 4.0000 0.5708 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4  0.1427 
(2.14/15)   

10 15 20 25 30 5.0000 0.7135 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5  0.1433 
(2.15/15) 

0 5 10 15 20 5.0000 0.7165 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6  0.1427 
(2.14/15) 

5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 5.0000 0.7135 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7  0.1433 
(2.15/15) 

1 2 3 4 5 5.0000 0.7169 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 3.9720 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวช้ีวัดที่ 3 = 3.9720  x 15 /100  = 0.5958  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.1 :  รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 
ผูจัดเก็บขอมูล :    

นางนพวรรณ    จารุโรจนเนาวรัตน  
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)**                                
เบอรติดตอ : 0-2504-7151 
สํานักทะเบียนและวัดผล 
สํานักบัณฑิตศึกษา 
 สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี            
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)        
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

    

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
คําอธิบาย :   
  รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตร สุขภาพที่
เพิ่มขึ้น  หมายถึง  รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษาใหมต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 โดยเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาใหม  ปงบประมาณ พ.ศ.2549  โดยที่   
 นักศึกษาใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2550 =  นักศึกษาใหมภาค 2  ปการศึกษา 2549    + 
        นักศึกษาใหมภาค 1 ปการศึกษา 2550  
 นักศึกษาใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2549  =  นักศึกษาใหมภาค 2  ปการศึกษา 2548   + 
        นักศึกษาใหมภาค 1  ปการศึกษา 2549 

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เขาศึกษาในปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2550  ในสาขาตาง ๆ ที่สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร  เฉพาะวิชาเอก 
สงเสริมการเกษตร    วิชาเอกการจัดการผลิตพืช    วิชาเอกการจัดการผลิตสัตว  แ ละวิชาเอกธุรกิจการเกษตร 

 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เขาศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนนักศึกษาใหม ฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2550- จํานวนนักศึกษาใหม ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549    
จํานวนนักศึกษาใหม ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   

X 100 
 

มิติท่ี  1  มิติดานประสิทธิผล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

10

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนนักศึกษา 

2548 2549 2550 
จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไปดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ    

7,416 7,528 8,340 

รอยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น -1.57 1.51 10.79 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 9  รอยละ 10 รอยละ 11 รอยละ 12 รอยละ 13 

หมายเหตุ   สํานักงาน  ก.พ.ร.  ไมอนุมัติใหใชเกณฑการใหคะแนนใหมตามที่ขอปรับเปลี่ยน   และยืนยันเกณฑ  
การใหคะแนนตามเดิม   

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก  
รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 

2.14 10.79 2.7900  0.0597 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 2/2549 และภาคเรียนที่ 1/2550 จําแนกเปนกลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพ และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ปงบประมาณ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 

2550 4,384 3,722 8,106 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

11

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           

 
2.  นักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท+ปริญญา อก)ภาคเรียนที่ 2/2549  

และภาคเรียนที่ 1/2550 จําแนกเปนกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ปงบประมาณ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 

2550 124 110 234 
 
3.รวมนักศึกษาใหมต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปภาคเรียนที่ 2/2549 และภาคเรียนที่ 1/2550 ตามปงบประมาณ 
ปงบประมาณ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 

2550 4,508 3,832 8,340 
   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางอิง :   

สถิติจํานวนนักศึกษาใหมประจําภาค 2/2547 , 1/2548 , 2/2548 , 1/2549 , 2/2549 , 1/2550 ดูไดจากงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร กองแผนงาน 
หมายเหตุ   
               กําหนดใหหนวยงานที่ม ี** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ
ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัด 3.2 : รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน   

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.ดุสิต    เวชกิจ            
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี      
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)    
  เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   

 รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน หมายถึง รอยละของความคิดเห็นของ
บัณฑิตในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร หรือการเรียนการสอน หรือประสิทธิภาพของการนําความรูตามที่บัณฑิตได
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นําไปใชใหเกิดประโยชนในการประยุกตใชในหนาที่การงาน ที่ตนทํา 

การนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน  ในที่นี้มาจากแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งเปนแบบสํารวจที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองจัดเก็บขอมูลให สกอ.   
 บัณฑิตในที่นี้  หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามที่ไดนําความรูไปประยุกตใชในหนาที่การงาน 
ต้ังแตระดับปานกลาง - มากที่สุด    

 

จํานวนบัณฑิตผูใหขอมูลและมีงานทําแลว   
X 100 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 1. ภาระงานที่ดําเนินการแลว 

สง “แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ใหบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งหมด 17,727 คน  โดยทางไปรษณีย ดังรายละเอียดในตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
 

กลุมสาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
(จํานวน) 

สงแบบสอบถาม 
(จํานวน) 

1.  กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 1,688 1,688 
1.1  วิทยาศาสตรสุขภาพ 977 977 
1.2  พยาบาลศาสตร 711 711 

2.  กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 288 288 
2.1  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 288 288 

3.  กลุมสาขาวชิาเกษตร 944 944 
3.1  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 944 944 

4.  กลุมสาขาวชิาบริหาร  พาณิชยศาสตร  การบัญชี     
     การจัดการ  การทองเท่ียว  และ  เศรษฐศาสตร 

7,487 7,487 

4.1  วิทยาการจัดการ 7,270 7,270 
4.2  เศรษฐศาสตร 217 217 

5.  กลุมสาขาวชิาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1493 1,493 
5.1  ศึกษาศาสตร 1,493 1,493 

 6.  กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,827 5,827 
6.1  ศิลปศาสตร 775 775 
6.2  นิติศาสตร 2,400 2,400 
6.3  มนุษยนิเวศศาสตร 409 409 
6.4  รัฐศาสตร 1,714 1,714 
6.5  นิเทศศาสตร 529 529 

รวม 17,727 17,727 
2. ภาระงานที่ดําเนินการในปจจุบนั 
            -    รอแบบสอบถามตอบกลับ เพือ่นํามาตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบ เพื่อวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

         หมายเหตุ*   ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549  เปนขอมูลผูสําเร็จการศึกษาตามปการศึกษา 2546  และ 2547 ตามลําดับ 
      **  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เปนขอมูลผูสําเร็จการศึกษาตามปการศึกษา 2550 (ขณะนี้อยูระหวางการประมวลผล) 

ผลการดาํเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2548* 2549* 2550** 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในหัวขอการนาํความรูไป
ประยุกตใชตั้งแตระดับปานกลาง - มากที่สุด 

คน 7,960 8,676 N/A 

จํานวนบัณฑิตผูใหขอมูลและมีงานทําแลว คะแนน 8,866 9,608 N/A 
รอยละของบัณฑติที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน รอยละ 89.78 90.30 N/A 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  73.0 รอยละ  73.5 รอยละ  74.0 รอยละ  74.5 รอยละ  75.0  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไป
ประยุกตใชกับหนาที่การงาน 

2.14 N/A 1.0000 0.0214 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
       1. สราง “ แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดยพิจารณาจาก 
“คําอธิบาย” และขอมูลที่ตองการของตัวช้ีวัด 
      2. สงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทุกคนตอบ 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคาใชจายในการจัดทํา สงแบบสอบถามโดย

ทางไปรษณียไป/กลับและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลบัณฑิตไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักคอมพิวเตอรใหความรวมมือใน 

การสรุปจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งการจัดทํา Sticker ช่ือ-ที่อยู เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต 
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัย 

และพัฒนา 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. สูตรการคํานวณ ก.พ.ร. ใหมหาวิทยาลัยคํานวณคารอยละ โดยใหนับจํานวนบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใช

กับหนาที่การงานตอจํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปงบประมาณนั้นแลวคูณดวย 100 โดยตองกําหนดนิยามวาการนําความรู
ไปประยุกตใชต้ังแตระดับใดขึ้นไป จึงจะถือวาไดนําความรูไปประยุกตใช (บันทึกที่ ศธ 0522.13/ว70 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2550) มหาวิทยาลัยมีขอสังเกตวา ในการคิดคารอยละ โดยใชจํานวนบัณฑิตมาเปนตัวหารควรจะเปนบัณฑิต
กลุมที่ทํางานแลวเทานั้น มิควรใชจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  

2.ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549 ของตัวช้ีวัดนี้ มหาวิทยาลัย
รายงานขอมูลบัณฑิตเปนปการศึกษา สําหรับการรายงานผลปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
ไดสอบถามจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 เชนเดียวกับการสอบถามบัณฑิตที่สําเร็จใน 2 ปการศึกษาที่
ผานมา  แต ก.พ.ร.ยืนยันใหมหาวิทยาลัยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ.  2550  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย
อยูระหวางการเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จฯ เปนปงบประมาณ ดังนั้น จึงไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานภายใน
เดือนตุลาคม 2550 ไดทัน 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   
2. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

(ระบุแลวในหัวขอ “ขอมูลผลการดําเนินงาน”) 
3. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน

จําแนกตามกลุมกลุมสาขาวิชา 
4. จํานวนบัณฑิตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีงานทํา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
5. รายงานผลการนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงานของบัณฑิตปงบประมาณ พ.ศ.2550 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
6. รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

หมายเหตุ 
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
ชื่อตัวชี้วัดที่  3.3  :  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการทางวิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 

 (ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) **   
 เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 สํานักบริการการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและวัดผล 
  ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
รศ. ยุทธนา  ธรรมเจริญ   
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)               
เบอรติดตอ : 0-2504-7019 

  สํานักบรรณสารสนเทศ 
คําอธิบาย :   
  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการทางวิชาการ หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของจํานวนของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เขารับการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งสวนกลาง และศูนยวิทย
พัฒนาไดจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคม
และชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ  เชน โครงการอบรมใหความรูแกสังคม โครงการสัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/อภิปรายทางวิชาการ กิจกรรมสาระนารู เผยแพรทาง Internet เปนตน   ทั้งนี้ใหนับซ้ําผูรับบริการได  หากเปนการเขา
รวมในโครงการที่แตกตางกันไป  
 การเขารับบริการวิชาการ  ตองเปนโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผูรับบริการวิชาการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 - จํานวนผูรับบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549    
จํานวนผูรับบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   

X 100 
 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
จํานวนผูรับบริการทางวิชาการ 86,690 116,833 160,018 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการทางวิชาการ N/A 34.8 37.0 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  35.5 รอยละ  36.0 รอยละ  36.5 รอยละ  37.0 รอยละ  37.5  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูรับบริการทางวิชาการ 

2.14 37.0 4.0000 0.0856 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

หลักฐานอางอิง :   
ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  3.3 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลางใน
การประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
ชื่อตัวชี้วัดที่  3.4  :  รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :      ผูจัดเก็บขอมูล :     

  รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 
 (ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) **                      
 เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 งานวิเทศสัมพันธ 
 สํานักบริการการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและวัดผล 
 สํานักคอมพิวเตอร 

รศ.ดร. วรรณา  สนั่นพานิชกุล  
(รองอธิการบดีฝายพัฒนาเครือขายและวิเทศสัมพันธ)    
เบอรติดตอ : 0-2504-7005 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
  รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ หมายถึง    รอยละของการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของโครงการความรวมมือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดทํารวมกับหนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยอาจมีรูปแบบ เชน โครงการสัมมนา / ประชุมทางวิชาการ  โครงการ
อบรมใหความรู โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากร โครงการความชวยเหลือตางๆ เปนตน 

 การเขารับบริการวิชาการ  ตองเปนโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

 ความรวมมือดูจาก  1)  หนังสือการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน   2)  คําสั่งหรือบันทึกการปฏิบัติงาน    
3)  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  และ 4)  ภาพถายการดําเนินกิจกรรม  
 
 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนโครงการความรวมมือฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  -  จํานวนโครงการความรวมมือฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2549   
จํานวนโครงการความรวมมือ ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2549                  

X 100 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
จํานวนโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 89 106 302 
รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 

- 19.10 184.91 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  10 รอยละ  15 รอยละ  20 รอยละ  25 รอยละ  30 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนโครงการ 
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ 
บริการวิชาการ 

2.14 184.91 5.0000  0.1070 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1.  มีทีมงานที่เขมแข็งและทํางานอยางมีระบบ 
2.  มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานสถานที่  รวมทั้งอุปกรณและบุคลากร 
3.  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเปนที่เช่ือถือแกหนวยงานภายนอก 
4.  มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันที่เขารวมโครงการ 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
1.  งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด 
2.  ระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 
หลักฐานอางอิง :   

ตามเอกสารอางอิงหมายเลข 3.4 
 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูลอื่นๆ 

ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
ชื่อตัวชี้วัดที่  3.5  :  รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่เขารวมโครงการปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรม 
                                และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :      ผูจัดเก็บขอมูล :     

 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ  
(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) **                    
เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 สํานักวิชาการ 
 ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย 
 สํานักบรรณสารสนเทศ 

รศ.ดร. สมเดช  สิทธิพงศพิทยา  
(รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา)               
เบอรติดตอ : 0-2504-7007 

 สํานักบริการการศึกษา 
คําอธิบาย :   
    รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่เขารวมโครงการปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก และชุมชน ทองถิ่น ที่เขารวม
โครงการปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ทั้งสวนกลาง  ศูนยวิทยพัฒนา   
และชมรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรจัดขึ้นในที่ทําการสวนกลาง 
 ศูนยวิทยพัฒนาและที่อื่นๆ  

โครงการปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพ้ืนบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน 
เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง   

2. โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและ
ของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ  
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามา
ปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย   

3. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับทุกศาสนาที่
มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตัก
บาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ   
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              

4. โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทยหรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา 
ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูด
ใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น   

5. โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและ
พ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งใน
สวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมี
ความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรม
นานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและ
วัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ที่สื่อ
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ   
 
สูตรการคํานวณ :  
จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ ฯ ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  -  จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ ฯ ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2549  

                  จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ ฯ ในป พ.ศ.2549 
X 100 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการปลูกฝงคานิยมที่ดีทาง 
วัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

45 50 154 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่เขารวมโครงการปลูกฝง 
คานิยมที่ดีทางวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - 11.11 208.00 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  0 รอยละ  5 รอยละ  10 รอยละ  15 รอยละ  20 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่เขารวมโครงการ
ปลูกฝงคานิยมที่ดีทางวัฒนธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.15 208.00 5.0000  0.1075 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
   

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 
 

หลักฐานอางอิง :   
ตามเอกสารอางอิงหมายเลข 3.5 

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล 

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.6 :  รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตองบประมาณทั้งหมด  
ผูจัดเก็บขอมูล :     

นางนพวรรณ  จารุโรจนเนาวรัตน   
(ผูอํานวยการกองแผนงาน) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7151 
สํานักคอมพิวเตอร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    
รศ.ดร.เอกพล  หนุยศรี   
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

  
สํานักบรรณสารสนเทศ 

คําอธิบาย :   
   รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตองบประมาณทั้งหมด หมายถึง รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนที่จัดสรรสําหรับ
การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบ และบํารุงรักษา
เครือขายคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลาง และศูนยวิทย
พัฒนา ตองบประมาณทั้งหมด  

 
สูตรการคํานวณ :  

งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อ พัฒนา และบํารุงรักษาฯ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
งบประมาณทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

X 100 
 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2548 2549 2550 

งบดําเนินการและงบลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร ฯ  

บาท 106,216,000 109,067,500 168,201,600 

งบประมาณทั้งหมด บาท 1,830,461,600 1,398,175,600 1,610,073,100

รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร ฯ ตองบประมาณทั้งหมด 

รอยละ 5.81 7.80 10.45 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 5.8 รอยละ 6.0 รอยละ 6.2 รอยละ 6.4 รอยละ 6.6   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

 (4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนใน
ระบบคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตองบประมาณทั้งหมด 

2.14 10.45 5.0000  0.1070 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
งบประมาณที่มีการจัดสรรจากเงินรายได และเงินคงคลัง รวมทั้งที่ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 

เฉพาะสํานักบรรณสารสนเทศ และสํานักคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน
ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แหลงงบประมาณ  
หนวยงาน 

 
งบรายจาย เงินรายได เงินคงคลัง เงินแผนดิน รวม 
รวม 6,496,900 350,000 14,159,200 21,006,100 

งบดําเนินการ 6,212,200 - 14,159,200 20,371,400 
(1)   

สํานักบรรณสารสนเทศ 

งบลงทุน 284,700 350,000 - 635,700 
รวม 10,905,200 91,011,300 45,279,000 147,195,500 

งบดําเนินการ 10,881,200 7,538,600 15,377,800 33,797,600 
(2) 

สํานักคอมพิวเตอร 

งบลงทุน 24,000 83,472,700 29,901,200 113,397,900 
รวม (1) + (2) 17,402,100 91,361,300 59,438,200 168,201,600 

งบประมาณทั้งหมด 710,884,000 230,804,700 668,384,400 1,610,073,100 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาและการลงทุนทางดานระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหมีระบบที่สามารถ

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 

 

หลักฐานอางอิง :     
รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดูไดที่กองแผนงาน 
 

 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
ในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่  3.7 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นางนพวรรณ     จารุโรจนเนาวรัตน    
(ผูอํานวยการกองแผนงาน) **  
เบอรติดตอ : 0-2504-7151  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร. เอกพล     หนุยศรี   
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

สํานักคอมพิวเตอร 
คําอธิบาย :   
  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร  (DSS) หมายถึง ระดับความ กาวหนา 
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS) ตามแผนที่กําหนดไวใน ปงบประมาณ    พ.ศ. 2550   
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดต้ังคณะทํางานเพื่อการวางแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและระบบฐานขอมูลชวยการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS)  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศและระบบ 
DSS ใหกับผูเกี่ยวของ  ดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการของผูบรหิารในการเรยีกใชขอมูลตางๆ แลว และวางแผนการ
พัฒนาระบบ DSS โดยในป 2550 ไดจัดทํา TOR วาจางการพัฒนาระบบ DSS ในสวนของฐานขอมูล นักศึกษา ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตร และชุดวิชา ซึงเปนสารสนเทศหลักและมีความสําคัญในอันดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหนวยงานภายในจะตองใช
เพื่อประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป การจัดทํางบประมาณ รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่จะใชในการวางแผนกลยุทธฉบับที่ 2 
ของมหาวิทยาลัย และการจัดทําแผนระยะยาวที่อาจมีขึ้นในอนาคตตอไป 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

ขั้นตอน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 ต้ังคณะทํางานเพื่อการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลชวยการตัดสินใจ

ของผูบริหาร (DSS) 
2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศและระบบ DSS ใหกับผูเกี่ยวของ 
3 สํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการของผูบริหารในการเรียกใชขอมูลตางๆ 
4 มีแผนการพัฒนาระบบ DSS 
5 มี TOR ในการวางจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ DSS 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4) = (3)x (1) / 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS) 

2.15 สําเร็จถึง 
ขั้นตอนที่  5 

5.0000 0.1075 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
มีการดําเนินการจัดทําเปนโครงการวิจัย  โดยกองแผนงานไดประสานงานกับ   รศ.ณัฎฐพร  พิมพายน เปนหัวหนาโครงการ ฯ 

พรอมคณะผูวิจัย โดยในระยะที่ 1 เปนการจัดทําสารสนเทศ ฯ ดานนักศึกษา ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร  และชุดวิชา ซึ่งแลวเสร็จ
และนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อยื่นตอคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 

สําหรับระยะที่ 2 หรือระยะสุดทาย ประกอบดวยสารสนเทศ ฯ ดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และครุภัณฑขนาด
ใหญ และดานวิจัย ขณะนี้กําลังอยูในระหวางนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการวิจัย  

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ผูบริหารระดับสูงไดแก อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวางแผน ใหการสนับสนุนและสงเสริมอยางเต็มที่ ทําใหโครงการ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลที่จะดําเนินการจัดทําเปนฐานขอมูล ยังขาดความรูความเขาใจและประโยชนในการจัดทํา

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลไวเพียงพอตอการนําไปสูการเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจไดอยาง
สมบูรณ 

 

หลักฐานอางอิง :  
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ฯ 
2. เอกสารการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ  
3. เอกสารสํารวจความตองการของผูบริหารในการเรียกใชขอมูลตาง ๆ 
4. เอกสารรายงานการวิจัย 

 
 
 



ก.พ.ร. 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูลอื่นๆ 

ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ  ของ
ตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานตดิตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ 
ก.พ.ร. ตอไป 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        ( ) รอบ  12  เดือน 
                                          
ประเด็นการประเมินผล  : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4    :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
                              ของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก              :  รอยละ  25 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด / มาตรฐานคุณภาพ  สมศ. 
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 

  4.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   0.3000 
(7.5/25) 

1.9973 0.5992 

  4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 0.2000 
(5/25)   

5.0000 1.0000 

  4.3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    0.4000 
(10/25) 

4.0820 1.6328 

  4.4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  0.1000 
(2.5/25)  

2.7175 0.2718 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 3.5038 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวช้ีวัดที่ 4   = 3.5038 x 25 / 100= 0.8760  

 



ก.พ.ร. 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                            ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ประเด็นการประเมินผลท่ี 4.1    :  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
น้ําหนัก  :  รอยละ 7.5 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

เกณฑการให คะแนน ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi ) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1  0.1667 
(1.25/7.5) 

5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 1.0000 0.1667 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2    0.1667 
(1.25/7.5) 

53.93 54.93 55.93 56.93 57.93 1.0000 0.1667 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3  0.1667 
(1.25/7.5)   

1 2 3 4 5 1.0000 0.1667 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4  0.2493 
(1.87/7.5) 

2 3 4 5 6 5.0000 1.2465 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5  0.2507 
(1.88/7.5) 

5 5.5 6 6.5 7 1.0000 0.2507 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนตัวช้ีวัด 1.9973 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต = 1.9973x7.5 /100 = 0.1498  

 



ก.พ.ร. 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)               ( )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                          
4.1   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.1.1  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.ดุสิต    เวชกิจ            
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

 รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี      
 (รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)   
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006   

             ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   

ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 
 จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจาํ ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา 

การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผูที่ได
งานหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูท่ีมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแจงนับตามปงบประมาณ 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2550  ดังนี้ 

ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดที่ 4.1.1  ใหใชกลุมเปาหมายเดียวกันคือผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550  ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุม
ทุกกลุมสาขาวิชา) ในการคํานวณผลการดาํเนินงานมีหลักการคํานวณดังนี้ 

หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตํ่ากวารอยละ 80  ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดที่  4.1.1  ใหคิดจากคาเฉลี่ยระหวาง 
"รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม" กับ "รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550" 

การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  พิจารณาจาก 1) บัณฑิตไดงานทําตรงตาม
วิชาชีพ  หรือ 2) บัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบจากการศึกษานอกจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550   มาคํานวณดวย 
จํานวนแบบสอบถามที่สถาบันอุดมศึกษาสงใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตองใหไดรอยละ 100  ของจํานวนบัณฑิต

ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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คําอธิบายสูตรการคํานวณ  :  จาก  สมศ.  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2550 

 

N  =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
n   =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ตอบแบบสํารวจ 
c   =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ไดงานทํา  

กรณีท่ี 1 ถา     n                                         ใหคํานวณคารอยละของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

กรณีท่ี 2 ถา     n                                        ใหคํานวณคารอยละของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 
  สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 

N      X 100 ≥ 80%  

      c  
 n X 100  

N      X 100 < 80%  

N       n += 50c 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. ภาระงานที่ดําเนินการแลว 
สง “แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ใหบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งหมด 17,727 คน  โดยทางไปรษณีย ดังรายละเอียดในตาราง 

กลุมสาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550  
(จํานวน) 

สงแบบสอบถาม 
(จํานวน) 

1.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,688 1,688 
1.1  วทิยาศาสตรสุขภาพ 977 977 
1.2  พยาบาลศาสตร 711 711 

2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 288 288 
2.1  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 288 288 

3.  กลุมสาขาวิชาเกษตร 944 944 
3.1  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 944 944 

4.  กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร  การบัญชี     
     การจัดการ  การทองเที่ยว  และ  เศรษฐศาสตร 

7,487 7,487 

4.1  วทิยาการจัดการ 7,270 7,270 
4.2  เศรษฐศาสตร 217 217 

5.  กลุมสาขาวิชาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1493 1,493 
5.1  ศึกษาศาสตร 1,493 1,493 

 6.  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,827 5,827 
6.1  ศลิปศาสตร 775 775 
6.2  นิตศิาสตร 2,400 2,400 
6.3  มนษุยนิเวศศาสตร 409 409 
6.4  รัฐศาสตร 1,714 1,714 
6.5  นิเทศศาสตร 529 529 

รวม 17,727 17,727 
  



ก.พ.ร. 
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2. ภาระงานที่ดําเนินการในปจจุบัน 

 -  รอแบบสอบถามตอบกลับ เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบ การวิเคราะหและประมวลผล 
ขอมูลตอไป 

 
 
 
 
 
             หมายเหตุ    *      คํานวณจากบัณฑิต ปการศึกษา 2546 และ 2547 

 **   รอยละที่อยูในวงเล็บในชวงผลการดําเนินงาน ใชสูตรการคํานวณตามเงื่อนไขของจํานวนผูตอบ 
                                         กลับต่ํากวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 

***  คํานวณจากบัณฑิตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548* 2549* 2550*** 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

7.86 
(32.13)** 

7.56 
(26.50)** 

N/A 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  5.15 รอยละ  6.15 รอยละ  7.15 รอยละ  8.15 รอยละ  9.15 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

1.25 N/A 1.0000  0.0125 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 1. สราง “ แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดยพิจารณา

จาก  “คําอธิบาย” และขอมูลที่ตองการของตัวช้ีวัด 
 2. สงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทุกคนตอบ 

 
 



ก.พ.ร. 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคาใชจายในการจัดทํา สงแบบสอบถามโดย

ทางไปรษณียไป/กลับและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลบัณฑิตไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักคอมพิวเตอรใหความรวมมือใน

การสรุปจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งการจัดทํา Sticker ช่ือ-ที่อยู เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต 
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549 ของตัวช้ีวัดนี้ มหาวิทยาลัยรายงาน

ขอมูลบัณฑิตเปนปการศึกษา สําหรับการรายงานผลปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดสอบถาม
จากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 เชนเดียวกับการสอบถามบัณฑิตที่สําเร็จใน 2 ปการศึกษาที่ผานมา  แต 
ก.พ.ร.ยืนยันใหมหาวิทยาลัยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ.  2550  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวาง
การเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จฯ เปนปงบประมาณ ดังนั้น จึงไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือนตุลาคม 
2550 ไดทัน 
 

 หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานที่เสนอในครั้งนี้ ดังรายการที่ 1 และ 2 สวนหลักฐานรายการที่ 3-6  จะเสนอในครั้งตอไป 
1. แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  (ดังแนบ) 
2. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

(ระบุแลวในหัวขอ “ขอมูลผลการดําเนินงาน”) 
3.จํานวนบัณฑิตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดงานทําแลวภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุม  

สาขาวิชา  
4. จํานวนบัณฑิตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ

การศึกษา 
5. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ศึกษาตอ จําแนกวิชาตามกลุมสาขาวิชา 
6.รายงานผลการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จําแนก

ตามกลุมสาขาวิชา  
7. รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูลอื่นๆ 

ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ 
ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  4.1.2  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    

รศ.ดร.ดุสิต    เวชกิจ            
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี      
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)    
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ท่ีไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับ
เฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดที่ 4.1.2  ใหใชกลุมเปาหมายเดียวกันคือผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550   ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ในการคํานวณผลการดําเนินงานมีหลักการคํานวณดังนี้ 

หากอัตราการตอบกลับของผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตํ่ากวารอยละ 80  ของจํานวน
ผูสาํเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดที่  4.1.1  ใหคิดจากคาเฉลี่ย
ระหวาง "รอยละตามตัวช้ีวัดจากผูตอบแบบสอบถาม" กับ "รอยละตามตัวช้ีวัดจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550" 

การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  พิจารณาจาก  1) บัณฑิตไดงานทํา
ตรงตามวิชาชีพ  หรือ 2) บัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวา
รอยละ 75 

ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบจากการศึกษานอกจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550   มาคํานวณดวย 
จํานวนแบบสอบถามที่สถาบันอุดมศึกษาสงใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตองใหไดรอยละ 100  ของจํานวน

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )  รอบ  12  เดือน 
                                        

คําอธิบายสูตรการคํานวณ  :  จาก  สมศ.  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2550 

N  =  ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
n   =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ตอบแบบสํารวจ 
c   =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ไดงานทํา  
d   =  ผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

กรณีท่ี 1 ถา     n                                    ใหคํานวณคารอยละของกลุมตัวอยางดังนี้ 
  
สูตรการคํานวณ    
 

กรณีท่ี 2 ถา     n                                      ใหคํานวณคารอยละของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 
สูตรการคํานวณ    
 
 

 

    50d         n 
c 1 +   N 

N      X 100 ≥ 80%   

      d  
 n X 100  

N      X 100 < 80%  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )  รอบ  12  เดือน 
                                        
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. ภาระงานที่ดําเนินการแลว 
สง “แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ใหบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งหมด 17,727 คน  โดยทางไปรษณีย ดังรายละเอียดในตาราง 

กลุมสาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
(จํานวน) 

สงแบบสอบถาม 
(จํานวน) 

1.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,688 1,688 
1.1  วทิยาศาสตรสุขภาพ 977 977 
1.2  พยาบาลศาสตร 711 711 

2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 288 288 
2.1  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 288 288 

3.  กลุมสาขาวิชาเกษตร 944 944 
3.1  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 944 944 

4.  กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร  การบัญชี     
     การจัดการ  การทองเที่ยว  และ  เศรษฐศาสตร 

7,487 7,487 

4.1  วทิยาการจัดการ 7,270 7,270 
4.2  เศรษฐศาสตร 217 217 

5.  กลุมสาขาวิชาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1493 1,493 
5.1  ศึกษาศาสตร 1,493 1,493 

 6.  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,827 5,827 
6.1  ศลิปศาสตร 775 775 
6.2  นิตศิาสตร 2,400 2,400 
6.3  มนษุยนิเวศศาสตร 409 409 
6.4  รัฐศาสตร 1,714 1,714 
6.5  นิเทศศาสตร 529 529 

รวม 17,727 17,727 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )  รอบ  12  เดือน 
                                        

2. ภาระงานที่ดําเนินการในปจจุบัน 
          -    รอแบบสอบถามตอบกลับ เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบ การวิเคราะหและประมวลผล 
ขอมูลตอไป  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  
2548 2549 2550 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

N/A N/A N/A 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  53.93 รอยละ  54.93 รอยละ  55.93 รอยละ  56.93 รอยละ  57.93  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

1.25 N/A 1.0000  0.0125 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. สราง “ แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดยพิจารณา

จาก“คําอธิบาย” และขอมูลที่ตองการของตัวช้ีวัด 
2. สงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทุกคนตอบ 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (  )  รอบ  12  เดือน 
                                        

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ

และสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคาใชจายในการจัดทําสงแบบสอบถามโดย

ทางไปรษณีย ไป/กลับ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลบัณฑิตไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักคอมพิวเตอรใหความรวมมือใน 

การสรุปจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งการจัดทํา Sticker ช่ือ-ที่อยู เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต 
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549 ของตัวช้ีวัดนี้ มหาวิทยาลัยรายงาน

ขอมูลบัณฑิตเปนปการศึกษา สําหรับการรายงานผลปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได
สอบถามจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 เชนเดียวกับการสอบถามบัณฑิตที่สําเร็จใน 2 ปการศึกษาที่
ผานมา  แต ก.พ.ร.ยืนยันใหมหาวิทยาลัยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ.  2550  ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยอยูระหวางการเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จฯ เปนปงบประมาณ ดังนั้น จึงไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานภายในเดือนตุลาคม 2550 ไดทัน 
หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานที่เสนอในครั้งนี้ดังรายการที่ 1 และ 2 สวนหลักฐานรายการที่ 3-8 จะเสนอในครั้งตอไป 

    1. แบบสอบถามบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ดังแนบ) 
    2. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

(ระบุแลวในหัวขอ “ขอมูลผลการดําเนินงาน”) 
    3. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดงานทําภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ

การศึกษาจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  
    4. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีงานทําตรง/สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา

หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา จําแนกกลุมสาขาวิชา (นับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงาน
ทํากอนเขาศึกษาตอและไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบณัฑิตศึกษา) 

    5. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีงานทําอยูกอนแลว จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
    6. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ที่ศึกษาตอ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
    7. รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    8  รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ปสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จําแนก

ตามสาขาวิชา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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หมายเหตุ       
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.3  :  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

ผูจัดเก็บขอมูล :    

รศ.ดร.ดุสิต    เวชกิจ            
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี     
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)    
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
  

ผูใชบัณฑิต ใหหมายรวมถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย 
ระดับความพึงพอใจ  หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการและ

ผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของ  จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยต้ังแต 1-3 ป โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุม
คุณสมบัติหลัก 3 ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2550  ดังนี ้

ในการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของตอผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   
(ปการศึกษา 2548 ) เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริงและสอดคลองกับคําอธิบายในคูมือ ใหมหาวิทยาลัยรายงานระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจําแนกตามกลุมสาขาวิชาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาความเปนตัวแทนที่ดีของผูใชบัณฑิต  ที่ตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ  30  ของบัณฑิตที่ไดงานทํา  และจะตองครอบคลุมทุกกลุมสาขา 
ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมสาขาตองไมนอยกวา  30  คน 
ในกรณีที่กลุมสาขานั้นมีบัณฑิตไดงานทําไมถึง  30  คน  ตองมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามครบทั้งหมด 
หากจํานวนผูตอบแบบสอบถามไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินพิจารณาเปนราย

กรณีไป 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.   ภาระงานที่ดําเนินการในปจจุบัน 

- สง “แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชา” ใหบัณฑิตปการศึกษา 2548 
เฉพาะผูที่มีงานทําแลว จํานวน 9,668 คน) เพื่อสงตอนายจางฯ ของตนตอบ (เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมสามารถติดตอได
โดยตรง) โดยทางไปรษณีย ดังรายละเอียดในตาราง 
 

กลุมสาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา พ.ศ.2548 
(จํานวน) 

สงแบบสอบถาม 
บัณฑิตมีงานทํา 

(จํานวน) 
1.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,802 982 

1.1  วทิยาศาสตรสุขภาพ 990 476 
1.2  พยาบาลศาสตร 812 506 

2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 324 165 
2.1  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 324 165 

3.  กลุมสาขาวิชาเกษตร 1,067 465 
3.1  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 1,067 465 

4.  กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร  การบัญชี     
     การจัดการ  การทองเที่ยว  และ  เศรษฐศาสตร 

7,176 4,093 

4.1  วทิยาการจัดการ 6,962 4,002 
4.2  เศรษฐศาสตร 214 91 

5.  กลุมสาขาวิชาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1,853 777 
5.1  ศึกษาศาสตร 1,853 777 

 6.  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,188 3,186 
6.1  ศลิปศาสตร 665 344 
6.2  นิตศิาสตร 2,915 1,543 
6.3  มนษุยนิเวศศาสตร 415 181 
6.4  รัฐศาสตร 1,733 908 
6.5  นิเทศศาสตร 460 210 

รวม 18,410 9,668  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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2.   ภาระงานที่ดําเนินการตอไป 

- รอแบบสอบถามตอบกลับ เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบ การวิเคราะหและประมวลผล 
ขอมูลตอไป  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต N/A N/A N/A 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.00 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 3.49  3.50 - 4.49 4.50 - 5.00  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

(1) 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

  
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 1.25 N/A 1.0000  0.0125  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 1. สราง “ แบบสอบถามความพงึพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูบังคับบญัชามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธริาช” 

โดยพิจารณาจาก“คําอธิบาย” และขอมูลที่ตองการของตัวช้ีวัด 
2. สงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 ที่มีงานทําแลวทุกคนเพื่อสง

ตอใหนายจาง/ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชาของตนเองตอบ 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ

และสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคาใชจายในการทําสงแบบสอบถาม โดย

ทางไปรษณียไป/กลับ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
3. สํานักคอมพิวเตอรใหความรวมมือในการแปลง File ขอมูลช่ือ-ที่อยูของบัณฑิตจากโปรแกรม Excel เปน Access 

เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต  
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 เหตุผลของการเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548 มีดังนี้ 

1. จากคําอธิบายตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 ระบุวาใหนายจาง “ประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยต้ังแต 1-3 ป” (ในเอกสารคูมือฯ) 
2.  การที่จะใหนายจางของบัณฑิตตอบแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยตองมีระยะเวลาเตรียมการลวงหนา ดังนี้ 

(1) ขั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการทํางาน 
(2) ขั้นที่ 2 คัดแยกรายชื่อบัณฑิตที่มีงานทําโดยมีนายจาง (ยกเวนบัณฑิตที่ทํางานอิสระ/เจาของกิจการ) 

สําหรับในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย ไดเก็บขอมูลจากบัณฑิตรุนนี้ในระหวางการซอมรับปริญญาบัตร ณ 
เดือนมกราคม 2550 และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดแยกรายชื่อบัณฑิตที่ระบุมีงานทําแลว นํามาพิมพช่ือ-ที่อยู 
(ลวงหนา) เพื่อสงแบบสอบถามใหนายจางของบัณฑิตตอบ 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต   
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (ระบุแลวในหัวขอ 

“ขอมูลผลการดําเนินงาน” 
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548 ที่ไดงานทํา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
4. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ / ผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิตปการศึกษา 2548 
5. รายงานผลของลักษณะงานที่บัณฑิตปการศึกษา 2548  ทํา 

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
ใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.4  :   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ                 
                                   คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ   
                                   หรือระดับนานาชาติ    

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.จินดา    ขลิบทอง              
(ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7601    
สํานักบัณฑิตศึกษา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สมเดช     สิทธิพงศพิทยา   
(รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7007 

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตองเปน
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือหนวยงานหรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียง
ใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย 
  การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของ
นักศึกษาภาคนอกเวลา ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกา
หลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได แตไมสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับ
รางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มีจํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือ ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ  หรือ
ระดับนานาชาติ  จํานวน 15  คน  ดังเอกสารแนบ 

  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ    

 2  3 15 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2  คน 3  คน 4  คน 5 คน 6 คน  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน      

 ถวงน้ําหนัก 
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ    

1.87 15  คน 5.0000 0.0935 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
       

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
      

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 
หลักฐานอางอิง   
           สําเนาประกาศเกียรติคุณดูไดที่ฝายแนะแนวการศึกษา  สํานักบริการการศึกษา 
 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            
ชื่อตัวชี้วัด  4.1.5 :  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ 
                 หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.พรทิพย  เกยุรานนท       
(ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7551 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล      
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7002 

 

 สาขาวิชา 10  สาขาวิชา (ไมรวมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชานิติศาสตร
เนื่องจากยังไมเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา) 

คําอธิบาย :   
 ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 

บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง 
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) 
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูล
สากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการ
ตีพิมพ และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร          อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษา
ปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://www.trf.or.th) รวมทั้ง 
บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
นั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปนที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล INSPEC  ฐานขอมูล 
ScienceDirect  ฐานขอมูล  PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access)  ฐานขอมูล ERIC 
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE  เปนตน 

วารสารระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปนชาวตางประเทศ 
อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            

วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ และคณะ
บรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ 
ไมนอยกวารอยละ 25 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว.ใหการรับรองดวย 
บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรอืเอก ที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลม
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความ
อื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะไม
นับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550ดังนี้ 
ในการพิจารณาวา  วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารระดับชาติ / นานาชาติหรือไมนั้น  

ตองเปนวารสารที่  สกอ.  หรือ สกว.  รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยที่วางแผนที่จะเปดใหมีวารสารระดับชาติ / นานาชาติ
เปนของตนเองจะตองไดรบัการรับรองจาก  สกอ.  หรือ  สกว.  ดวย 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเรจ็การศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ที่ไดตีพิมพเผยแพร  

 

จํานวนวิทยานิพนธระดับปรญิญาโทหรอืเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550    
X 100 

 
 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแผน ก  จํานวน 480  ราย (2/2548 ภาคพิเศษ/2548 และภาค 

1/2549) เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ดังนี้ 
  การจัดประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. ประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 6 จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ระหวางวันที่  
13-14 ตุลาคม 2549  มีนักศึกษาจํานวน 16 รายเขารวมเสนอผลงาน ท้ังนี้เสนอผลงานพรอมบทความ  จํานวน 11 ราย และลงบทความ 
ในวารสาร  มฉก  วิชาการ 1 ราย  (รายงานไปแลวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 จึงไมนํามานับซ้ําในครั้งนี้ ) 
  2. ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร และอาคารศูนยวิชาการ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 19 มกราคม 2550 จํานวน 1 ราย (นางจีรนันท เคาคํา) 
 3. ประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 เรื่องบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดขึ้น  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2550 จํานวน 1 ราย (นางอวยพร สมใจ) 
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4. ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เขตการศึกษาสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 4-5 เมษายน 2550 มีผูเสนอผลงาน 4 ราย คือ 1) นางพรรณี จันทรณรงค  
2) นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ  3) นายเจริญ  นิลสุ และ 4) นางสาวชมภูนุช สุนทรนนท 
                5. ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ระหวาง
วันที่ 7-8 กันยายน 2550 มีผูเสนอผลงาน 3 ราย คือ 1) นายวัฒนพงศ  ลือชูวงศ  2) นายนรินทร  ศรีสุข  3) นายมนูญ  
พลอยประดับ 
                6. การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2550 จํานวน 1 ราย คือ (นายวิสิทธิ์  ปนประชานันท) 
                7. ผลงานการวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 13 ราย 1) นางสาวอุรา  แสงเงิน  2) นายสถิตย  ล่ิม
พงศพันธุ    3) นางสาวนลพรรณ  ธงมรกต  4) นางสาวดุษฎี  รังษีพลาสวัสดิ์  5) นางสุรัญจิต  วรรณนวล 6) นายสําราญ 
ประดิษฐสุวรรณ 7)พันเอกวิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ 8) นางสาวสุภาวดี สุดศักดา 9) นางดุษฎี บุญพิทักษสกุล 10) นางพนิดา  
เมืองทอง 11) นางอรุณรัตน  จากจาน 12) นางสาวสุนันท อําพลพร 13) นางชุติมา เกียรติกองขจร 

สิ่งที่ไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานฯ มีดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธใหสาขาวิชาและนักศึกษาทราบ  
2. จัดหาทุนสนับสนุนใหนักศึกษาเผยแพรผลงานฯ เพิ่มเติม จํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร 
3. มีระเบียบฯ วาดวยการใหทุนอุดหนุนการเผยแพรผลงานฯ 
4. ประสานกับสาขาวิชา ในการสงบทคัดยอ/บทความและการขอทุนอุดหนุนการเผยแพรฯ 

การเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยดําเนินการสนับสนุนการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
1. การเผยแพรผลงานใน Grad Research 
2. การเผยแพรในที่ประชุมวิชาการตาง ๆ ที่สถาบันอื่นจัด ตามที่สาขาวิชา/นักศึกษา แจงความประสงค 
3. การเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
4.  การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามที่แตละสาขาวิชาจัดการเผยแพรผลงานในวารสารที่เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานการจัดทําวารสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / วารสารระดับชาติ / นานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท / เอก ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณที่ไดพิมพเผยแพร 

27 12 23 

จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท / เอกของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 

517 328 480 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

5.22 3.65 4.79 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  5.0 รอยละ 5.5 รอยละ  6.0 รอยละ  6.5 รอยละ  7.0  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ ประเทศตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา (แผน ก) 

1.88 4.79 
 

1.0000 0.0188 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธในรูปของบทความลงในวารสารทางวิชาการของ มสธ.  

โดยไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา มสธ. ซึ่งเปนวารสารตามเกณฑการจัดทําวารสารฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การจัดประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ มีกําหนดจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง ซึ่งดําเนินการโดยที่
ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ ป 2550 กําหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษา 
สุราษฎรธานี และ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3. เตรียมการศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการจัดประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ 
เพื่อเตรียมการเปนเจาภาพการจัดประชุมฯ ในป 2551 
      4.     กําลังจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา มสธ. ซึ่งเปนวารสารที่จัดทําตามเกณฑการจัดทําวารสารฉบับ สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนวารสารฉบับปฐมฤกษ 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

    มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการ เพราะเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดแสดงความสามารถและศักยภาพในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  ประกอบกับเปนเกณฑที่ สมศ.  
กพร. และ  สกอ. กําหนดรวมกัน 
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เชน   

1.  นําบทคดัยอลงในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเปนวารสารของมหาวิทยาลัยที่มีกองบรรณาธิการเปน
คณาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ  และพิมพเผยแพรปละ  2 ฉบับ  

2.  นําวิทยานิพนธ เผยแพรในระบบ Internet  สามารถสืบคนขอมูลแบบ full text ผาน www.stou.ac.th  
ในหัวขอ e-Thesis  

3.  นําวิทยานิพนธ สงใหกองสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และ 
4.  มีโครงการการเสนอผลงานวิทยานิพนธนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 29 ป 

(1-5 กันยายน 2550) โดยจัดเปนกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่สาขาวิชาคัดเลือกแลววามีประโยชนเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ ทั้งในระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกจะตองไดรับความรวมมือกับนักศึกษา และสาขาวิชา รวมถึงการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณอยางเต็มที่จากมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักฐานอางอิง :   
ดูเอกสารหลักฐานไดจากการรายงานของฝายสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษา และ

สาขาวิชาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมจัดเก็บขอมูล 
 

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 

 



ก.พ.ร. 
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ประเด็นการประเมินผลท่ี 4.2    :  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
น้ําหนัก  :  รอยละ 5  
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

เกณฑการใหคะแนน  ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi ) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1  0.3320 
(1.66/ 5) 

9 12 15 18 21 5.0000 1.6600 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2    0.3340 
(1.67/5) 

170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 5.0000 1.6700 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3  0.3340 
(1.67/5)   

29 30 31 32 33 5.0000 1.6700 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 5.0000 
 สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  =  5.0000 x 5 /100 = 0.2500  

 



ก.พ.ร. 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                                 
4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.2.1 :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือ 

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผูจัดเก็บขอมูล :    

รศ.ดร.ดุสิต   เวชกิจ         
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) **                
เบอรติดตอ : 0-2504-7581 
สํานักทะเบียนและวัดผล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี     
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)    
เบอรติดตอ : 0-250 

สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจ
คัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มี
ผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และเทียบเทาวารสาร  เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการ
เสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://www.trf.or.th) 
  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทาง
วิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดาน
ศิลปกรรมและจิตรกรรม 
  การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการ
พัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้นๆ 
  บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หมายถึง 
บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) 
  ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ 
และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
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  วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปนที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei  Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล 
Science Direct  ฐานขอมูล  PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC 
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE  เปนตน 
  วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารที่มีคณะบรรณาธิการ  เปนชาวตางประเทศ 
อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
  วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ และคณะ
บรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ 
ไมนอยกวารอยละ 25 
  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550   ดังนี้ 
ในการพิจารณาวา  วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารระดับชาติ / นานาชาติหรือไมนั้น  

ตองเปนวารสารที่  สกอ.  หรือ สกว.  รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยที่วางแผนที่จะเปดใหมีวารสารระดับชาติ / นานาชาติ
เปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก  สกอ.  หรือ  สกว.  ดวย 

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
X 100 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.   ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                             
2548 2549 2550 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

3 1 77 

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ( ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 360 364 359 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

0.83 0.27 21.45 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 9 รอยละ 12  รอยละ 15 รอยละ 18 รอยละ 21 

 หมายเหตุ  สํานักงาน  ก.พ.ร.  ไมอนุมัติใหใชเกณฑการใหคะแนนใหมตามที่ขอปรับเปลี่ยน   และยืนยัน 
       เกณฑการใหคะแนนตามเดิม     

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

1.66 21.45 5.0000  0.0830 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
         มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเปนมาตรการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยแตยังขาดการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
        มหาวิทยาลัยไดมีประกาศใหเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติและมีหลักเกณฑ
การใหรางวัลผลงานวิจัย ต้ังแต 30 มกราคม 2549 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
1. การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมไดรับความรวมมือจากอาจารยเทาที่ควรอาจเปนเพราะอาจารยยังไมคอยมี

ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในลักษณะดังกลาว 
2. มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขในสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยที่จะใหผูรับทุนเขียนบทความวิจัย

เพื่อนําไปตีพิมพในวารสาร  จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยคอนขางนอย  เมื่อเทียบกับปริมาณงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ในแตละป 
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หลักฐานอางอิง :   

1. ประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 
1.1   ช่ือวารสาร The Electronic Library (The international journal for the application of technology    

In   information environments) 
เลมที่ Volume 24 November 4 2006 

ช่ือบทความ Development of a web-based self-training package for information retrieval using the  
distance education approach  หนา 501-516 

ช่ือผูเขียน Chutima Sacchanand and Vipa Jaroenpuntaruk 
   

1.2   ช่ือวารสาร Discrete Mathematics  
เลมที่ 306  28 November 2006  

ช่ือบทความ Cubic and quadruple Paley graphs with the n-e.c. property หนา 2954-2961 
ช่ือผูเขียน  W.Ananchuen,L.Caccetta 

               
1.3   ช่ือวารสาร  Discrete Mathematics 

เลมที่  307   6 January  2007 
ช่ือบทความ  A characterization of maximal non-k-factor-critical graphs หนา 108-114 
ช่ือผูเขียน  W.Ananchuen,L.Caccetta 

     
1.4   ช่ือวารสาร  International Journal of Technology Management & Sustainable Development 

เลมที่  5    2 November  2006 
ช่ือบทความ  An analysis  of factors influencing the development of new products in the Thai food industry 
ช่ือผูเขียน  Assoc. Prof. Dr. M.  Toyama 

  
2. ประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ 

  2.1    ช่ือวารสาร     วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  
                               เลมที่     ปที่ 20  ฉบับที่  1    มกราคม –  มิถุนายน 2550 
                     ช่ือบทความ      การพัฒนากลไกกระบวนการเรียนรูและวางแผนปฏิบัติรวมกันเพื่อการนําไปปฏิบัติ”          
                                              หนา 91-97 
                         ช่ือผูเขียน     รองศาสตราจารย จรินทร  เทศวานิช และรองศาสตราจารย ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ 
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   3.  ประเภทบทความวิจัย/วิชาการ  ที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ 
3.1 ช่ือบทความ     A Self-Training Package for Information Retrieval 
           ช่ือผูเขียน     Vipa Jaroenpuntaruk and Chutima Sacchanand 
       นําเสนอในการประชุม The 20th AAOU Annual Conference 11-14 October 2006 Kunming, China   
3.2  ช่ือบทความ    Participatory Communication for Sustainable Coastal Resources Development 

                        ช่ือผูเขียน    Kamolrat Intaratat and Piyachat Lomchavakarn 
                    นําเสนอในการประชุม Asian  Scholarship Foundation (ASF) Redefining Southeast Asia and South 
                                                          Korea in a globalizing World 19-20 November 2006 Denpasar, Bali, Indonesia 

3.3 ช่ือบทความ  Community-Based Rehabilitation of Mangroves  Forests for Charcoal Production :  
                             The Case of  Yeesarn Village, Samutsongkhram Province 

                    ช่ือผูเขียน       Assoc. Prof. Dr. Dusit  Wechakit 
                    นําเสนอในการประชุม Workshop on Mangrove Forest Co-management in Vietnam, 2-7  April 2007 

3.4 ช่ือบทความ  Guideline for local Participation on Sustainable Wetland Management 
           ช่ือผูเขียน      Assoc. Prof. Dr. Dusit  Wechakit and Assoc. Prof. Bumpen Kheowan 

                      นําเสนอในการประชุม Workshop on Mangrove Forest Co-management in Vietnam, 2-7  April 2007 
3.5 ช่ือบทความ  An Investigation of the Use of Internet and Web Technologies in Independent and Chain  
                              Hotels in Thailand  
           ช่ือผูเขียน    ผูชวยศาสตราจารยสุรีย  เข็มทอง   

                      นําเสนอในการประชุม The 5th Apac-CHRIE (Asia-Pacific International Council on Hotel, Restaurant and  
                                                            Institutional Education)  and the 13th  APTA  (Asia  Pacific Tourism Education  
                                                             Association)  Joint Conference  ระหวางวันที่  24-27  พฤษภาคม 2550 ณ              
                                                             กรุงปกกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

3.6 ช่ือบทความ   The study of nursing documentation complexities  
           ช่ือผูเขียน    อาจารย ดร.อารี  ชีวเกษมสุข 

                      นําเสนอในการประชุม ICN Conference Nurses at the forefront : Dealing with the unexpected   ระหวาง 
                                                           วันที่  27  พฤษภาคม  2550  ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2550  ณ ประเทศญี่ปุน 
 

3.7 ช่ือบทความ   The Perception of Risk Society : In Thailand 
           ช่ือผูเขียน    ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันตโท   

                      นําเสนอในการประชุม Building Bridges Issues for future risk research  ระหวางวันที่  17-19  มิถุนายน   
                          2550  กรุงเฮก  ประเทศเนเธอรแลนด 
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3.8 ช่ือบทความ     Learning Process and Transmission of Folk Wisdom in Pottery Making in Nonthaburi    
                                             Thailand 

           ช่ือผูเขียน     รองศาสตราจารยผุสดี  กุฎอินทร  
                      นําเสนอในการประชุม The 14th  International Conference on Learning  ระหวางวันที่ 25-30  มิถุนายน  
                                                            2550  ณ เมือง  Johannesburg ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

3.9 ช่ือบทความ     An Emerging Virtual Community of Thai people living with HIV/AIDS : A Case Study of  
                                Karwdiary. Com  
           ช่ือผูเขียน     อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

                      นําเสนอในการประชุม  Ubiquitous Media : Asia Transformation  ระหวางวันที่  13-16  กรกฎาคม 2550        
                                                             ณ  มหาวิทยาลัยโตเกียว  ประเทศญี่ปุน 

3.10  ช่ือบทความ    Community Participation in Combating Domestic Violence in Thailand  
            ช่ือผูเขียน    รองศาสตราจารยบุญเสริม  หุตะแพทย   

                      นําเสนอในการประชุม The 5th Bienial ICSD  (International Consortium for Social Development)   
                                                            International  Symposium  ระหวางวันที่  16-20  กรกฎาคม  2550 ณ Hong Kong  
                                                            Polytechnic University  เขตการปกครองพิเศษฮองกง  ประเทศสาธารณรัฐ 
                                                            ประชาชนจีน 

4.  ประเภทบทความวิจัยที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมระดับชาติ 
     4.1  ช่ือบทความ          รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      ช่ือผูเขียน          รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  รุงเรืองกลกิจ และคณะ 
   นําเสนอในการประชุมสัมมนาระดับชาติในโครงการวันศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                                เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 

4.2  ช่ือบทความ         การประเมินผลการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการใชกระบวนการประชุม       
                                    กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดของกรมพินิจ   
                                    และคุมครองเด็กและเยาวชน 

    ช่ือผูเขียน            ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดจิต   เจนนพกาญจน 
    นําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวย  งานยุติธรรม ครั้งที่ 5 “การพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
                                ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”   วันที่  4-5  กันยายน  2550  ณ ศูนยการประชุม     
                                อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 

4.3  ช่ือบทความ         การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
        ช่ือผูเขียน        รองศาสตราจารย ดร. นิตยา   ภัสสรศิร ิ
    นําเสนอในงานนําเสนอผลงานวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ              
                               ระหวางวันที่ 7-9   พฤศจิกายน 2549 
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5. ประเภทผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของงานวิจัย 
5.1    ช่ืองานวิจัย  การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานหองสมุดประชาชนที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

   ทุนอุดหนุนการวิจัย         สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   ช่ือผูนําเสนอ                   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท 
   การนําไปใชประโยชน    สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ไดนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานหองสมุด 
                                           ประชาชน  พ.ศ.2550 

  5.2  ช่ืองานวิจัย                      การพัฒนาวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสําหรับนักศึกษา       
                                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
   ทุนอุดหนุนการวิจัย         กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ช่ือผูนําเสนอ                   รองศาสตราจารย ธิดา  โมสิกรัตน 
   การนําไปใชประโยชน    มสธ. ไดนําไปจัดทําเปนคูมือการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. เพื่อการเรียนรู 

  รวมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ในโครงการเผยแพรความรูและเทคนิค       
                                           การดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  มสธ. ดวยวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการเรียนแบบ  
                                           เพื่อนชวยเพื่อน   

5.3  งานวิจัยที่จัดทําใหแหงทุนภายนอกเพื่อนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
จํานวน  55  เรื่อง  (ดังเอกสารแนบ) 

 
 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
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 ชื่อตัวชี้วัดที่  4.2.2 :   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.ดุสิต   เวชกิจ         
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) **                
เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี     
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)    
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับในปงบประมาณ  
พ.ศ.2550 ทั้งจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจํา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจ
คัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มี
ผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และเทียบเทาวารสาร  เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการ
เสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://www.rgi.trf.or.th) 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทาง
วิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดาน
ศิลปกรรมและจิตรกรรม 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่อาจารย
ประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบันใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 
สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา 1 ป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อการสนับสนุน
การทําวิจัยและงานสรางสรรค 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก หมายถึง เงินที่ไดรับการจัดสรรจากหนวยงานภายนอก 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
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สูตรการคํานวณ :  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน          
ที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 
 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
1.  กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป             จํานวน            1,223,688       บาท 
2.  งบประมาณแผนดิน                                       จํานวน            6,944,700       บาท 
3.  งบประมาณเงินรายได (การศึกษาทางไกล)   จํานวน              568,864       บาท 
4.  งบประมาณเงินราย (วิจัยสถาบัน)                  จํานวน              992,599.99   บาท 
5.  งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกํา               จํานวน         81,111,541.65   บาท 

                                        รวมเปนเงินทั้งสิ้น                                         90,841,393.64   บาท 
                               (เกาสิบลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค)  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
  ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                             

2548 2549 2550 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายในและภายนอกสถาบันที่อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําไดรับ 

67,305,140.53 94,734,522.80 90,841,393.64

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 360 364 359 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

186,958.72 260,259.68 253,040.09 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

170,000  บาท 
ตอ 1  คน  

180,000  บาท 
ตอ 1  คน 

190,000  บาท 
ตอ 1  คน  

200,000  บาท 
ตอ 1  คน  

210,000  บาท 
ตอ 1  คน  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

1.67 253,040.09 5.0000 0.0835 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มหาวิทยาลัยฯ  สนับสนุนใหบุคลากรของ มสธ. รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก  

รวมถึงการพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. คณาจารยของมสธ. มีประสิทธิภาพทําใหไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก และบุคลากรของ

ศูนยบริการฯ ไดรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานการวิจัยและแสวงหาทุน

ในการสนับสนุนการวิจัย 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทยในนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(สถาบันวิจยัและพัฒนา) ทําใหการรับงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงคลังกําหนด 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

1. หนวยงานภาครัฐและองคการตางๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานการวิจัยไมคงที่ในแตละป  และมี
แนวโนมที่จะลดลง  เนื่องจากงบวิจัยในแตละหนวยงานคอนขางจํากัด  และถูกมองวาเปนงานที่ไมใชงานหลัก 

2. โครงการวิจัยสวนมากดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ  อาจารยหรือนักวิจัยจะตองดําเนินการวิจัยในแต
ละโครงการใหแลวเสร็จกอน จึงจะขอรับเงินสนับสนุนการวิจัยโครงการใหมได  ซึ่งทําใหจํานวนอาจารย/นักวิจัย 
ไมคงที่  และอาจมีแนวโนมลดลง 

3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการวิจัยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตางประเทศ  งบประมาณที่ใหในดานการวิจัยคอนขาง
จํากัด  โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน  ทําใหอาจารย/นักวิจัยที่สนใจขอทุนถูกจํากัดดวยงบประมาณเปนอยางมาก 

4. ในชวงป 2550 – 2551 มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการขยายการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ระดับปริญญาเอก
และปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม  รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู e-University  ดังนั้น 
คณาจารยของมหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  ภารกิจการวิจัยจึงกลายเปนภารกิจรอง 
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หลักฐานอางอิง :  ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  4.2.2 
 

หมายเหตุ  
 กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             
 ชื่อตัวชี้วัดที่  4.2.3 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
                                   สถาบันตออาจารยประจํา   

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร.ดุสิต   เวชกิจ         
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) **                
เบอรติดตอ : 0-2504-7581 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
 รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี     
 (รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)   
 เบอรติดตอ :  0-2504-7006 

สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ทั้งจากภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
 ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุน
จากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปน
จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
 แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้ 

1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ.  วช. เปนตน 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัดอื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 
4. จากภาคเอกชน 
5. จากแหลงอื่นๆ 

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคไมนับซ้ํา แมวาอาจารย
ประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             
สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ  พ.ศ.2550 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
X 100 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                            

2548 2549 2550 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน  

112 120 136 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 360 364 359 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

31.11 32.97 37.88 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  29 รอยละ  30 รอยละ  31 รอยละ  32 รอยละ  33 
 หมายเหตุ     สํานักงาน  ก.พ.ร.  ไมอนุมัติใหใชเกณฑการใหคะแนนใหมตามที่ขอปรับเปลี่ยน   และยืนยัน 

 เกณฑการใหคะแนนตามเดิม    

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของอาจารยประจํา ที่ไดรับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

1.67 37.88 5.0000 0.0835 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
          มหาวิทยาลัยฯ  สนับสนุนใหบุคลากรของ มสธ. รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก  
รวมถึงการพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. คณาจารยของ มสธ. มีประสิทธิภาพทําใหไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก และบุคลากรของ

ศูนยบริการฯ ไดรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานการวิจัยและแสวงหาทุน

ในการสนับสนุนการวิจัย   
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทยในนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา) ทําใหการรับงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  

1. หนวยงานภาครัฐและองคการตางๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานการวิจัยไมคงที่ในแตละป  และมี
แนวโนมที่จะลดลง  เนื่องจากงบวิจัยในแตละหนวยงานคอนขางจํากัด  และถูกมองวาเปนงานที่ไมใชงานหลัก 

2. โครงการวิจัยสวนมากดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ  อาจารยหรือนักวิจัยจะตองดําเนินการวิจัยในแต
ละโครงการใหแลวเสร็จกอน จึงจะขอรับเงินสนับสนุนการวิจัยโครงการใหมได  ซึ่งทําใหจํานวนอาจารย/นักวิจัย 
ไมคงที่  และอาจมีแนวโนมลดลง 

3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการวิจยัคอนขางนอยเมือ่เทียบกับตางประเทศ  งบประมาณที่ใหในดานการวิจัยคอนขาง
จํากัด  โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน  ทําใหอาจารย/นักวิจัยที่สนใจขอทุนถูกจํากัดดวยงบประมาณเปนอยางมาก 

  4.  ในชวงป 2550 – 2551 มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการขยายการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ระดับปริญญา
เอกและปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม  รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู e-University  ดังนั้น 
คณาจารยของมหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  ภารกิจการวิจัยจึงกลายเปนภารกิจรอง  

 

หลักฐานอางอิง :  ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  4.2.3 
         

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                            ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                             
ประเด็นการประเมินผลท่ี 4.3    :  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
น้ําหนัก   :  รอยละ  10 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi ) 

ตัวช้ีวัดที่1 (4.3.1) 0.1670 
(1.67/10) 

13 15 17 19 21 5.0000 0.8350 

ตัวช้ีวัดที่2 (4.3.2) 0.1670 
(1.67/10) 

104 107 110 113 116 1.0000 0.1670 

ตัวช้ีวัดที่3 (4.3.3) 0.1660 
(1.66/10) 

29 30 31 32 33 5.0000 0.8300 

ตัวช้ีวัดที่4 (4.3.4) 0.2500 
(2.5/10) 

2 3 4 5 6 4.0000 1.0000 

ตัวช้ีวัดที่5 (4.3.5) 0.2500 
(2.5/10) 

1 2 3 4 5 5.0000 1.2500 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด  4.0820 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานการบริการวิชาการ   = 4.0820 x 10 /100 =  0.4082  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (   )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
4.3   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.3.1  :     รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ  

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผูจัดเก็บขอมูล :    
 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 

(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) **         
เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 สํานักทะเบียนและวัดผล 
 สํานักบริการการศึกษา 
 ศูนยวิทยพัฒนา  10  ศูนย 
 ศูนยฝกอบรม เทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ   
 สํานักบรรณสารสนเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ. ยุทธนา  ธรรมเจริญ  
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)               
เบอรติดตอ : 0-2504-7019                               

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กับอาจารยประจําแสดงในรูปรอยละ 
 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการ
วิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้ 

1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความรวมมือจาก
จังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมไดอยูใน
แผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือเปนหลักฐานประกอบ 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มี
สัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม   และชุมชน 
หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
X 100 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน  ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

57 227 599 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 347 350 343 

รอยละของกิจกรรม/โครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน  ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

16.43 64.86 174.64 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  13 รอยละ  15 รอยละ  17 รอยละ  19 รอยละ  21  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของกิจกรรม/โครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

1.67 174.64 5.0000  0.0835 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
      
หลักฐานอางอิง :   
      ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  4.3.1 

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง 
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

  



ก.พ.ร. 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  4.3.2 : จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ     

 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผูจัดเก็บขอมูล :    

นายมนตรี   วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)  ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7131 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.กิติพงศ    หังสพฤกษ    
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติกับอาจารยประจํา  
 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการ
วิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 จํานวนชั่วโมงอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติที่เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน 7 ช่ัวโมงตอสัปดาห เฉลี่ยทั้งปงบประมาณ คือ 364 ช่ัวโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมง
เฉลี่ยเกิน 364 ช่ัวโมงผลการประเมินจะถูกปรับลด 
 ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้ 

1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความรวมมือจาก

จังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผน
ของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือเปนหลักฐานประกอบ 



ก.พ.ร. 
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 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

86

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                     (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มี
สัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 

 
สูตรการคํานวณ :  

ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  

2548 2549 2550 
จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  

12,344 5,292 9,045 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง(ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 347 350 343 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการ และ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

35.57 15.12 26.37 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
104 ช่ัวโมง / ป 107 ช่ัวโมง / ป 110 ช่ัวโมง / ป 113 ช่ัวโมง / ป 116 ช่ัวโมง / ป  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                     (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยประจําที่
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

1.67 26.37 1.0000 0.0167 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ดําเนินการขออนุมัติใหอาจารยไปใหบริการวิชาการ 
2. แจงผลการอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
1. หนวยงานภายนอกสวนใหญไมไดระบุรายละเอียดที่เกี่ยวของอยางชัดเจน  เชน จํานวนวันและจํานวนชั่วโมง  เปนตน 
2.  เนื่องจากขอมูลพ้ืนฐานคลาดเคลื่อน  สงผลใหการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ

มหาวิทยาลัย 
 

หลักฐานอางอิง :   
เอกสารอนุมัติใหบุคลากรไปใหบริการวิชาการ (ดูไดที่กองการเจาหนาที่) 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูลอื่นๆ 

ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ  
ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสาน
ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.3.3  :  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ  
                                    และกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นายมนตรี   วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)   ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7131    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.กิติพงศ    หังสพฤกษ    
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา            
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กับอาจารยประจํา แสดงในรูปรอยละ 

 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลงาน
วิชาการ หรืออยูในบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเปนประจํา
ระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนตน 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ไดรับ
คัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอก
สถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย โดยจะ 
ไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

 การเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จะแจงนับเฉพาะ
นักศึกษาที่รับเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนปแรกหรือครั้งแรกเทานั้น  
จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ 

 ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
 

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ

และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
X 100 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

99 123 133 

จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 372 377 367 
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

26.61 32.63 36.24 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 29 รอยละ 30 รอยละ 31 รอยละ 32 รอยละ 33  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

(1) 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

1.66 36.24 5.0000 0.0830 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                             

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 1. ดําเนินการขออนุมัติใหอาจารยไปเปนที่ปรึกษา กรรมการและผูทรงคุณวุฒิฯ 
 2. แจงผลการอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
  

 
 

หลักฐานอางอิง :   
เอกสารอนุมัติใหบุคลากรไปเปนที่ปรึกษา กรรมการ และผูทรงคุณวุฒิฯ (ดูไดที่กองการเจาหนาที่) 

 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจดัทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยใน 
ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                               ( )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.4 :  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นางนพวรรณ    จารุโรจนเนาวรัตน   
(ผูอํานวยการกองแผนงาน) **  
เบอรติดตอ : 0-2504-7151  
ศูนยฝกอบรม เทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี             
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
คําอธิบาย :   
 การเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการใน
หนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่
พ่ึงพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 ระดับชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือ
วารสารระดับชาติ หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศจัดขึ้น หรือใหทุนสนับสนุน 
 ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือ
วารสารระดับนานาชาติ หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศตางๆ มารวมจัด หรือใหทุนสนับสนุน 
  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  ซึ่งใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอชุมชนในดาน

วิชาการและการพัฒนาความรู  ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติ ไดแก  1) ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ  
2) สํานักการศึกษาตอเนื่อง  3) สํานักคอมพิวเตอร  4) สํานักทะเบียนและวัดผล และ 5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

5 5 5 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2  แหลง 3  แหลง 4  แหลง 5 แหลง 6  แหลง  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                               ( )  รอบ  12  เดือน 
                                           
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

 (4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

2.5 5  แหลง 4.0000 0.1000  

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
ความไมเขาใจตอคําจํากัดความของตัวช้ีวัด ทําใหการนําเสนอรายชื่อหนวยงานอาจมีความคลาดเคลื่อนในการ

กําหนดจํานวนแหลงบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
   

 

หลักฐานอางอิง :   
 1. ประกาศจัดตั้ง ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
 2. เอกสารรับรองการเปนที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง 
 3.  หนังสือการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการฝกอบรม หรือการใชเครื่องมือเพื่อการตรวจขอสอบ 
 4. หนังสือขอความรวมมือในการจัดการสอบจากหนวยงานภายนอก 
 5. หนังสือขอความรวมมือในการจัดฝกอบรม ดูงาน ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก หรือจาง

ใหผลิตรายการวิทยุ วิทยุโทรทัศน หรือสื่อประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ 

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้   เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.3.5 :  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
                                   

ผูจัดเก็บขอมูล :        
 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 

(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 สํานักบริการการศึกษา                                       
 ศูนยวิทยพัฒนา  10  ศูนย 
 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ. ยุทธนา  ธรรมเจริญ  
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)              
เบอรติดตอ : 0-2504-7019                               

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
    สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการและวิชาชีพ การเปนที่พ่ึงทางวิชาการที่เหมาะสมใหแกสังคม ชุมชน 
ทองถิ่นและประเทศชาติซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน รวมทั้งไดนําองคความรูจาก
การวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 

1 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตาม 
พันธกิจของสถาบัน 

2 มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการ 
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 

3 มีการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม  ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

4 มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการ 
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

5 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชน 
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน  และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยมีแผน / โครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ  และได
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผน / โครงการตาง ๆ ไปแลว  ดังนี้ 

1.  สํานักการศึกษาตอเนื่อง  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2  ไดแก 
-  การจัดงานลอยกระทง  ประจําป  2549 

2.  สํานักบริการการศึกษา  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  5    
3.  ศูนยวิทยพัฒนา  จังหวัดยะลา  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2  ไดแก 

-  โครงการเทศนมหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 
-  โครงการสรางสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน  ตําบลนาประดู  ประจําป 2549 

              4.  สาขาวิชารัฐศาสตร  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  3    ไดแก 
                         -  รายการวิทยุ  “รัฐศาสตรเพื่อประชาชน” 

5.  สาขาวิชานิติศาสตร  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นที่  5     
6.  สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นที่  3    
7.  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  4    
8. ศูนย ฯ   จังหวัดนครนายก  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2    
9. ศูนย ฯ   จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2    
10. ศูนย ฯ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2    
11. ศูนย ฯ   จังหวัดสุโขทัย  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2    
12. ศูนย ฯ   จังหวัดอุดรธานี  ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่  2    
 
 
 
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให 
บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ 
สถาบัน 

2.5  ดําเนินการแลว
เสร็จในขั้นตอนที่ 1 

ถึง 5    

5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 
หลักฐานอางอิง :  

ตามเอกสารอางอิงหมายเลข 4.3.5 
 
 
หมายเหตุ     

กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล
อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                            ( ) รอบ  12  เดือน 
                                          
ประเด็นการประเมินผลท่ี 4.4    :  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
น้ําหนัก  : รอยละ  2.5 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi ) 

ตัวช้ีวัดที่1 (4.4.1) 0.3360 
(0.84/2.5) 

33 35 37 39 41 5.0000 1.6800 

ตัวช้ีวัดที่2 (4.4.2) 0.3320 
(0.83/2.5) 

6 8 10 12 14 2.1250 0.7055 

ตัวช้ีวัดที่3 (4.4.3) 0.3320 
(0.83/2.5) 

15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 1.0000 0.3320 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 2.7175 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   =  2.7175 x 2.5 /100 =  0.0679  
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4.4   มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.4.1  :  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ 
                                   และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 

(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) **  
เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

 สํานักบริการการศึกษา                                      
 ศูนยวิทยพัฒนา  10  ศูนย 
 สํานักวิชาการ                                            
 สํานักบรรณสารสนเทศ                                          

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ. ยุทธนา  ธรรมเจริญ   
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)               
เบอรติดตอ : 0-2504-7019                          

 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม
และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด แสดงในรูปรอยละ 

ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย กิจกรรม

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพ้ืนบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน 
เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหาร
พ้ืนบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2. โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกดิความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและ
ของชาต ิขนบธรรมเนียมประเพณ ีหมายถึง แบบแผนการประพฤตปิฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบรุุษ
ของชุมชนทองถิน่ ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ 
ยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู    วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทาํบุญวันวาง เปนตน 
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3. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับทุกศาสนาที่
มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการ
ตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส 
วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด 
หองฝกสมาธิ เปนตน 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทยหรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา 
ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูด
ใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคาย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

5. โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและ
พ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งใน
สวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดง
นาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปน
ตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากรไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เปนตน 

6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่ง
มีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรู
วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของ
ตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่
อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรม
ที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
 กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
ทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดใหนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

X 100 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  33 รอยละ  35 รอยละ  37 รอยละ  39 รอยละ  41  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 

55 49 92 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรี 142 141 142 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

38.73 34.76 64.79 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

0.84 64.79 5.0000 0.0420 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 
  

หลักฐานอางอิง :   
ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  4.4.1   

  

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  4.4.2  :  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ   
                                   ศิลปะและวัฒนธรรม 

   
ผูจัดเก็บขอมูล :   
 รองศาสตราจารยธีรารักษ โพธิสวุรรณ 

(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7701 

  สํานักบริการการศึกษา                                          
 ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย   
 สํานักวิชาการ                                          
 สํานักบรรณสารสนเทศ                                          

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ. ยุทธนา  ธรรมเจริญ     
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)               
 เบอรติดตอ : 0-2504-7019                    

 สาขาวิชาศิลปศาสตร  
คําอธิบาย :                 
 โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม อาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 
 ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

 1.โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพ้ืนบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน 
เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหาร
พ้ืนบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

 2.โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและ
ของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู    วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง 
เปนตน 
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 3.โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับทุกศาสนาที่
มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการ
ตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส 
วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด 
หองฝกสมาธิ เปนตน 
 4.โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทยหรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา 
ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูด
ใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคาย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

 5.โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและ
พ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งใน
สวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดง
นาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปน
ตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากรไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวม
ทางศิลปะและวฒันธรรมขึ้น เปนตน 

 6.การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมี
ความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรู
วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของ
ตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่
อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรม
ที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
 กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
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คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550   ดังนี ้

ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละโครงการในการ
อนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรม  ทุกโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  กับจํานวน
โครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมที่มีขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ทุกโครงการ 

สูตรการคํานวณ   : ปรับแกสูตรการคํานวณตามหนังสือ  ก.พ.ร. ดวนที่สุด ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2550 ดังนี ้
 

ผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  
และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

จํานวนโครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรม 
ที่มีขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ทุกโครงการ  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  6 รอยละ  8 รอยละ  10 รอยละ  12 รอยละ  14  

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
ผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรม 

- - 758.55 

จํานวนโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 92 

รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ทั้งหมด 

- - 8.25 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ /
กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา  และสรางเสริม 
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมด 

0.83 8.25 2.1250 0.0176 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 
  

หลักฐานอางอิง :   
ตามเอกสารอางอิงหมายเลข  4.4.2 

 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
ชื่อตัวชี้วัดที่  4.4.3  :  รอยละของคาใชจายที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ   
                                   วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

ผูจัดเก็บขอมูล :        
 รศ. อรรฆยคณา    แยมนวล  

(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา**       
 เบอรติดตอ : 0-2504-7181 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    
รศ.ดร.เอกพล   หนุยศรี       
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006                     

 งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ  กองแผนงาน 
คําอธิบาย :   
 เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ        ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
งบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  แสดงในรูปรอยละ 
 คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรมเทียบ
งบดําเนินการ          
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
 มูลคา (In-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่สถาบันจัดให เชน คาใช
อุปกรณและสถานที่  เปนตน 
 งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค        เงินอุดหนุน และคาเสื่อม
ราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได 
(เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ทั้งนี้  ใหนับรวม มูลคา (in-kind) ดวย 
 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม เอกลักษณ   
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
X 100 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  15.0 รอยละ  17.5 รอยละ  20.0 รอยละ  22.5 รอยละ  25.0  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

1,525,694.73 1,433,309.35 2,712,449.63 

จํานวนงบดําเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 1,315,694,163.29 1,108,872,600.03 1,384,297,094.56 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ

0.12 0.13 0.20 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

0.83 0.20 1.0000 0.0083 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
เนื่องจากการจัดเก็บ / วิเคราะหขอมูลของตัวช้ีวัดนี้เกี่ยวของกับขอมูลทางการเงินซึ่งมีรายละเอียดอยางมาก  ดังนั้น  

เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และงานวิเคราะหแผนและงบประมาณ  กองแผนงาน  จึงไดรวมกันวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานของตัวช้ีวัดนี้ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

1. การวัดมูลคา ( in – kind)  เปนเรื่องที่กระทําไดยาก 
2. การวิเคราะหคาเสื่อมราคาตองใชเวลา  ถาจะวิเคราะหใหถูกตองตามหลักการบัญชีตองอาศัยโปรแกรม 

การวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ  เพราะครุภัณฑและสิ่งกอสรางมีรายละเอียดที่หลากหลาย  และมีอายุการใชงานไมเทากัน 
 3.   คําอธิบายตัวช้ีวัดนี้ไมชัดเจน  ทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบดําเนินการ  สงผลใหการนําเสนอ

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนสูงเกินความเปนจริง   
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  (  )   รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                              
 

หลักฐานอางอิง :   
             ตามเอกสารอางอิงหมายเลข 4.4.3 
 

หมายเหตุ    
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                            ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ 
 น้ําหนัก  :  รอยละ  15 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด   
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 

ตัวช้ีวัดที่  6 0.5333 
(8/15) 

1.0000 0.5333 

ตัวช้ีวัดที่  7 0.2667 
(4/15) 

2.0000 0.5334 

ตัวช้ีวัดที่  8 0.2000 
(3/15) 

3.0000 0.6000 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 1.6667 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติท่ี 2    =  1.6667 x  15   / 100 =  0.2500  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                        (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.อรรฆยคณา  แยมนวล    
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา) ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7181    
 สํานักบริการการศึกษา  
 สํานักทะเบียนและวัดผล  
 ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สมเดช     สิทธิพงศพิทยา   
(รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7007   

สาขาวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูจัด
จางการดําเนินการสํารวจ 

การประเมินผลในตัวช้ีวัดนี้แบงเปน 2 สวน 
สวนที่ 1 (น้ําหนักรอยละ 3) 
ผูรับบริการในที่นี้ หมายถึง นักศึกษา ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน 3 งานบริการ โดยในแตละงาน

บริการจะมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ 
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และ 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

งานบริการที่นํามาประเมินผลจะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ไดเสนอไป
แลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการเดิมได โดย
เลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจต่ําที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2548 หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดไมเกิน 3 งานบริการ 

งานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอมาไมเกิน 3 งานบริการ ดังกลาวขางตนจะตองไมซ้ํากับรายละเอียดใน
สวนที่ 2  

 

 มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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สวนที่ 2 (น้ําหนักรอยละ 5) 
ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม มี 3 ดาน 

ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผล 

ความพึงพอใจ  จํานวน 3 งานบริการ  ไดแก 
1.  งานบริการใหคําปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มาติดตอดวยตนเอง 
2.  งานฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
3.  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 

             ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  "รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ"  ของงาน
บริการทั้ง 3 งานดังกลาวขางตนตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 2 ชุดแลว 
(หนังสือ  ดวนที่สุดที่  ศธ 0522.03 / 1681  ลงวันที่  27 มีนาคม 2550 )    

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังไดแกไขเพิ่มเติมแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจํานวน 3 งานบริการ
ขางตน  พรอมทั้งไดแจงกําหนดการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาและกําหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  เพื่อใหผู
ประเมินอิสระไดเขามาติดตามประเมินผลตอไป  (หนังสือดวนที่สุด  ศธ  0522.13 / 2783  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2550) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  65 รอยละ  70 รอยละ  75 รอยละ  80 รอยละ  85  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ  

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 8 N/A 1.0000 0.0800  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
รอผลคะแนนการสํารวจ ความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
- 

 
 

หลักฐานอางอิง :   
1.  หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดวนที่สุด  ที่  ศธ  0522.13 / 1681  ลงวันที่  27  มีนาคม 2550 
2.  หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดวนที่สุด  ที่  ศธ  0522.13 / 2783  ลงวันที่   7  มิถุนายน 2550 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ชื่อตัวชี้วัด 7:   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี    
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)  
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

ผูจัดเก็บขอมูล :     
รศ. อรรฆยคณา    แยมนวล  
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)        
เบอรติดตอ : 0-2504-7181 

 
คําอธิบาย :   
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดใหมีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร 
งบประมาณ และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ตนสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว  
 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ในเกณฑการใหคะแนนระดับ  5  ทุกหนวยของสถาบันอุดมศึกษา  (คณะวิชา  ศูนย  และสํานัก)  ตองดําเนินการ
ประเมินผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน  แลวจึงนําผลประเมินผลลัพธไปใชวางแผนและดําเนินการพัฒนางาน
ประจําใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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โดยที่   

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันครอบคลุมปจจัยที ่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน 

ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง  (Benchmarking) 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ พรอมจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
ตนเองสงตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตน 
สังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

5. มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิด
ผลดี  มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําใหเกิด
คุณภาพอยางตอเนื่อง  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ดังนี้  
1.  มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 ทั้งในระดับ

นโยบายไดมีการออกระเบียบ ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ และการจัดตั้งหนวยงานขึ้นรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งยังคงถอืเปนนโยบายสําคัญประการ
หนึ่งที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปทุกป 

2.  ดานการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑประเมินที่สอดคลองกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยที่ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล และนําตัวบงช้ีจากภายนอก ไดแก สมศ.   สกอ.  และ ก.พ.ร. มากําหนด
เปนตัวบงช้ีการประเมินองคกร เพื่อสรางความมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพใหทัดเทียมสถาบันการศึกษาอื่นที่พัฒนา
คุณภาพภายใตตัวช้ีวัดและเกณฑคุณภาพเดียวกัน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4) = (3) x(1) / 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

4 ดําเนินการ
ขั้นตอนที่  1  
 และ  2  แลว 

2.0000 0.0800 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเริ่มจากศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปน

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจประกันคุณภาพ ดําเนินการทบทวนองคประกอบ ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินในปที่
ผานมาเพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันและยกระดับคุณภาพภายในใหสูงขึ้นกวาปที่ผานมา ดวย
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกหนวยงาน จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอน
ใหทุกหนวยงานรับองคประกอบ ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินที่ปรับปรุงแลวไปประเมินตนเองและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สําหรับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ( 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ป
ถัดไป) เพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2549  มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป  
2549  ภายใตตัวบงช้ีที่ปรับปรุงใหมที่ผนวกตัวช้ีวัดจากภายนอก ไดแก สมศ. และ ก.พ.ร. มากําหนดเปนตัวบงช้ีการ
ประเมินองคกร เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับการจัดระดับเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น และอยูระหวางจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

  เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ สกอ. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 จึงปรับระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2550 โดยปรับรอบระยะเวลาการประเมินจากเดิมใชปงบประมาณ มาเปนป
การศึกษา 2549 (1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2550) รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบ ตัวบงช้ีคุณภาพให
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได นอกจากนั้นยังทําการปรับปรุง
รูปแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหนวยงานใหสามารถรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกไดในฉบับ
เดียวกันสามารถวิเคราะหเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาในมิติตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและครอบคลุมในทุกดาน 

 
 
  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                         

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
 1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ดวยการสนับสนุนดานงบประมาณ  

และ บุคลากรปฏิบัติงานประจําศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. หนวยงานภายในใหความสําคัญและใหความรวมมือกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี 
3. การมีศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบภารกิจดานประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยเฉพาะ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ยังไมมีกลไกการติดตามการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงหรือพัฒนาหนวยงานอยางไรบาง 
2. ปจจุบันมีกิจกรรมควบคุมคุณภาพโดยหลายหนวยงานเพิ่มขึ้นมาก เชน การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ  

โดย  ก.พ.ร.   การควบคุมภายใน  โดย  สกอ.  ซึ่งบางสวนมีความซ้ําซอนกันขาดความเปนเอกภาพ       
 

หลักฐานอางอิง : 
1. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2549 
2. รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินหนวยงาน ประจําป 2549 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นายมนตรี     วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7131    
 สํานักวิชาการ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)  
เบอรติดตอ : 0-2504-7002 

   
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา            

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมให
ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ขอใหสถาบันการศึกษาใชประกาศ  ก.พ.อ.  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนแนวทาง  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหมีระบบติดตามประเมิน (ระบบขอมูล  ระบบวางแผน
และระบบการตัดสินใจ) จึงจะผานคะแนนขั้นที่  2  และมีการประเมินระบบการกํากับติดตาม จึงจะผานคะแนนขั้นที่  3 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

โดยที่ : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 – 5 

ข้ันตอนที่ การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  
1 มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยประจําขอสถาบันอดุมศึกษา 
2 มีระบบการกํากบัติดตามประเมินผลการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยในดานความสําเร็จและ

มาตรการดําเนนิการกับผูไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารย 
3 มีการประเมินระบบการกํากบัติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
4 มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 
5 มีการนําผลการกาํกับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน

ปองกันการกระทาํผิดจรรยาบรรณรวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
               1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประกาศ 
ลงวันที่  27   กรกฎาคม  พ.ศ.  2549  พรอมทั้งจัดทําคูมือจรรยาบรรณของคณาจารย เวียนแจงใหสาขาวิชาทราบและถือ
ปฏิบัติ และใหสาขาวิชากํากับดูแลใหคณาจารยในสังกัดปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 
 

               2.มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ที่  1690/2550  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2550 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ฯ โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปน
ประธานคณะกรรมการ 

3.ระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และผูอํานวยการสํานักในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา
ทําหนาที่กํากับดูแลรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของคณาจารยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธริาช  
ลงวันที่  27  กรกฎาคม 2549 

4.  มหาวิทยาลัยไดเวียนแจงมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  
2550  ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ  และใหขอเสนอแนะในหารปรับปรุงแกไขมาตรฐานจรรยาบรรณ 

5.คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  ไดมีการประชุมพิจารณาราง
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งราง
ประกาศนี้ปรับปรุงจรรยาบรรณของคณาจารยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาของ
คณะกรรมการเมื่อมีการกลาวหนารองเรียนคณาจารยที่ฝาฝนจรรยาบรรณ  และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของคณาจารยที่ผานมา 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= ( 3)x(1) / 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ 
สถาบันอุดมศึกษา 

3 ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 3 แลว

เสร็จ 

3.0000 0.0900 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
มีการเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ จึงทําใหเกิดความลาชาใน

การออกคําสั่งแตงตั้ง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               

 

หลักฐานอางอิง :  
1. จรรยาบรรณคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1690/2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรราการ   

ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  
  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                         
 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 น้ําหนัก   :  รอยละ  10 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด   
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 

ตัวช้ีวัดที่  9 0.3000 
(3/10) 

5.0000 1.5000 

ตัวช้ีวัดที่  10 0.3000 
(3/10) 

4.1480 1.2444 

ตัวช้ีวัดที่  11 0.2000 
(2/10) 

4.3733 0.8747 

ตัวช้ีวัดที่  12 0.2000 
(2/10) 

4.0000 0.8000 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 4.4191 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติท่ี  3   =  4.4191 x  10   / 100 =  0.4119  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

น.ส.วนิดา   ลิวนานนทชัย   
(รองอธิการบดีฝายการเงิน)   
เบอรติดตอ : 0-2504-7003   

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นางพจมาลย    เพิ่มพูลโชคคณา  
(ผูอํานวยการกองพัสดุ)      
เบอรติดตอ : 0-2504-7129    

คําอธิบาย :   
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของสถาบัน 

อุดมศึกษา  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2550  ดังนี้ 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน  โดยไมมีการกําหนดคาน้ําหนักของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง  การคิด 
คาคะแนนจึงไมมีการถวงน้ําหนักระหวาง 2  รายการดังกลาว 
สูตรการคํานวณ : 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ x 100 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน
จํานวน  65,831,800 บาท  โดยแบงเปนคาครุภัณฑ  29,901,200  บาท  และคาที่ดินและสิ่งกอสราง  35,930,600  บาท   
(คากอสรางอาคารพิทยพัฒน 2)  และเบิกจายงบลงทุนไปแลว จํานวน  35, 930, 600 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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หมายเหตุ  *   เปนวงเงินตามสัญญาจาง  ซึ่ง  ณ เดือนตุลาคม  2550  อยูระหวางการตรวจรับงานคาดวาจะสามารถวางฎีกา
เพื่อเบิกจายเงินใหผูรับจางไดภายในเดือน ธันวาคม  2550 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ไดรับ จายจริง ไดรับ จายจริง ไดรับ จายจริง 
1. รายการคาครุภัณฑ 
2. คากอสราง  
    (อาคารพิทยพัฒน 2) 

38,220,000 
32,995,000 

36,486,879.92 
32,995,000 

32,650,000 
60,995,400 

31,900,000 
60,995,400 

29,901,200 
35,930,600 

29,586,900*
35,930,600 

รวมงบลงทุน 71,215,000 69,481,879.92 93,645,400 92,895,400 65,831,800 65,517,500

รอยละของอัตราการเบิกจาย 97.57 99.20 99.52 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  69 รอยละ  71 รอยละ  73 รอยละ  75 รอยละ  77  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

 (4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก  

 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน  

3 99.52 5.0000  0.1500 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2550 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  65,831,800  บาท 

ดังนี้ 
- คาครุภัณฑ (ICT) ไดรับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  29,901,200  บาท ลงนามในสัญญาซื้อขายในวงเงินทั้งสิ้น 

29,586,900 บาท  เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2550 กําหนดสงมอบพัสดุภายในวันที่  27  กันยายน  2550 
- คากอสราง (อาคารพทิยพัฒน 2) จํานวน  35,930,600  บาท ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคณะติดตามเรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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 อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
การจัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ  2550 (คาครุภัณฑ ICT) ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานเนื่องจาก

งบประมาณ 2550 มีผลบังคับใชเมื่อเดือนมกราคม 2550 และขั้นตอนการเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) กอนเริ่มการ
จัดหาพัสดุ เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ มีผูประชาพิจารณเขามามาก จึงตองมีการปรับแก และเผยแพรทาง
เว็บไซต ของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกจํานวน  2 ครั้ง จึงทําใหขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ลาชาไมเปนตามแผนปฏิบัติ
งาน ปจจุบัน การจัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ  2550 (คาครุภัณฑ ICT) ไดดําเนินการลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2550   (สัญญาเลขที่  3-15/2550) ในวงเงิน  29,586,900  บาท   กําหนดสงมอบพัสดุภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แตมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหผูขายขยายเวลาทําการตามสัญญาจากเดิมออกไปอีก 30 วัน  
เนื่องจากเมื่อเร่ิมทํางานตามสัญญามหาวิทยาลัยยังไมไดแจงกําหนดจุดติดตั้งเตารับสัญญาณ สําหรับศูนยวิทยพัฒนาฯ 
ทําใหบริษัทฯไมสามารถจัดทําแบบเพื่อเสนอขออนุมัติและติดตั้งแผนการทํางานได   (วันสิ้นสุดสัญญา  27  ตุลาคม 2550) 

ปจจุบันอยูระหวางการตรวจรับงาน   คาดวาจะสามารถวางฏีกาเบิกจายเงินใหผูรับจางไดภายในเดือน  
ธันวาคม  2550  นี้ 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. สําเนาสัญญาเลขที่  3-15 /2550 ลงวันที่  29 มิถุนายน  2550 
2.  เอกสารการเบิกจายคากอสรางอาคารพิทยพัฒน 2  (ซึ่งไดสงใหกองคลังวางฎีกาเรียบรอยแลว) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ.ดร.กิติพงศ    หังสพฤกษ   
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

ผูจัดเก็บขอมูล :     
นายไพบูลย   สุพัฒนกุล    
(หัวหนางานอาคารสถานที่) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7061 

คําอธิบาย :  ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร   1201/416  ลงวันที่   9  เมษายน 2550   
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาจาก 
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การ
ใหบริการ เปนตน และพิจารณา ปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
การใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ
ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงแกไขการถวงน้ําหนักของพลังงานโดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
พลังงาน 2  ชนิดคือ 
                   1. ไฟฟา      ใหน้ําหนักรอยละ 1.5 
  2. น้ํามัน      ใหน้ําหนักรอยละ 1.5 
เกณฑการใหคะแนน  

1. ไฟฟา 
 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh)  ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง 
4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ  0  ถึง  รอยละ  5 
5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ  5  ถึง  รอยละ  10  ขึ้นไป 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  เพิ่มขึ้น   
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ. 2546  จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ  15 ขึ้นไป 
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2.  น้ํามัน 

 
หมายเหตุ  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช
ขอมูลที่สวนราชการรายงานผาน    http://www.e-report.energy.go.th 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (สิตร)  ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง 
4 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป   

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  เพิ่มขึ้น   
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ. 2546  จะตองประหยัดน้ํามันไดรอยละ  15 ขึ้นไป 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ  พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งไดจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใช
พลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  ผลดําเนินการอยูในขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ไฟฟา 
              

ขั้นตอนที่ การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 มหาวิทยาลัยมีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ครบถวน    
2 มหาวิทยาลัยมีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชไฟฟาครบถวน 
3 ผลการใชไฟฟา  พบวาปริมาณการใชลดลงรอยละ 1.48 
4 ประหยัดการใชไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 - 
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2.  น้ํามัน  

ขั้นตอนที่ การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 มหาวิทยาลัยมีขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน 
2 มหาวิทยาลัยมีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ผลการประหยัดน้ํามัน  พบวามีปริมาณการใชลดลง รอยละ 23.64 
4 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป   

ที่มา  http://www.e-report.energy.go.th 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

  

(1) 
น้ําหนัก 
รอยละ 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)=(3)x(1)/100 
คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

3 -มีขอมูลพ้ืนฐานครบถวน 
-การใชไฟฟาลดลง 
รอยละ 1.48 
-การใชน้ํามันลดลง 
รอยละ 23.64  

4.1480 0.1244 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามขอกําหนดตาง ๆ ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) มาโดยตลอด  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกอสรางอาคารใหม  (อาคารพิทยพัฒน 2) และมีการ
ตอเติมอาคารบริหาร (ช้ัน 6) เพื่อรองรับการเรียนการสอนซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งจําเปนตองใชอาคารเพื่อการสัมมนาของนักศึกษาทุกสัปดาห  จึงทําใหปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น  
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  นโยบายชาติและนโยบายมหาวิทยาลัย 
2.  ความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย      

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1.  สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไมสามารถควบคุมระยะเวลาการเปด - ปด เครื่องปรับอากาศได 
2.  ความเอาใจใสตอแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการอยางจริงจัง 

 

หลักฐานอางอิง :  
1.  รายงานการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
2.  มาตรการประหยัดพลังงาน ประจําป 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                             
ชื่อตัวชี้วัดที่  11  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                               การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.อรรฆยคณา  แยมนวล    
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7181                                 
 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา   
 สํานักบริการการศึกษา  
 สํานักทะเบียนและวัดผล  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล      
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7002   

 สํานักวิชาการ  
คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงานบริการ
ประชาชนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.
2547 ปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 แลว ตองคิดเปนจํานวน        รอยละ 100 ของจํานวน
กระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางการดําเนินการเรื่องการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป 2547-2550 
 การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่สถาบัน 
อุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับรอบ
ระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึงระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้ 
หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บได กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล : 

1. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 แลว 
และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สถาบันอุดมศึกษาจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ เพื่อประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมีความสอดคลองและ
สนับสนุน งานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุงงานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว  
และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนํา
กระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรอืไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือช้ีแจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
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3. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไปประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนัก  
ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มสีาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลด
รอบระยะเวลาการใหบริการครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตามแบบฟอรมรายงาน
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

5. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยูในสวนกลาง รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมหลาย
จังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด เปนตน 

6. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชนทราบอยาง
ชัดเจน 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เสนองานบริการที่จะนํามาลดรอบระยะเวลาของ

การปฏิบัติงานรวม  4  งานบริการ  ไดแก 
งานบริการที่  1.  การลดรอบระยะเวลาในการสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน 
งานบริการที่  2.  การลดรอบระยะเวลาในการแจงตารางสอนเสริม 
งานบริการที่  3.   การลดรอบระยะเวลาในการแจงสนามสอบ 
งานบริการที่  4.   การลดรอบระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ∑ (Wi  x Ci) = 1 
2 ∑ (Wi  x Ci) = 2 
3 ∑ (Wi  x Ci) = 3 
4 ∑ (Wi  x Ci) = 4 
5 ∑ (Wi  x Ci) = 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       ( ) รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                             
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x Ci ) 

งานบริการที่  1  
(ตัวช้ีวัดที่  11.1) 

0.25 
(0.5/2) 

10 20 30 40 50 5.0000 1.2500 

งานบริการที่  2  
(ตัวช้ีวัดที่  11.2) 

0.25 
(0.5/2) 

10 20 30 40 50 4.4780 1.1195 

งานบริการที่  3  
(ตัวช้ีวัดที่  11.3) 

0.25 
(0.5/2) 

10 20 30 40 50 3.5710 0.8928 

งานบริการที่  4  
(ตัวช้ีวัดที่  11.4) 

0.25 
(0.5/2) 

10 20 30 40 50 4.4440 1.1110 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1  4.3733 
สรุปคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่  11 = 4.3733 x 2/100 = 0.0875  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
รายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละงานบริการปรากฏในรายงานตัวช้ีวัดที่  11.1, 11.2, 11.3, และ 11.4  ตามลําดับ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 

 

หลักฐานอางอิง :   
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                                 
ชื่อตัวชี้วัดที่  11.1 : รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :     
                  รศ.ดร.วิภา    เจริญภัณฑารักษ  
                  (รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการ)                 
                  โทรศัพท :  0-2504-7004 

 รศ.ดร.ธนิศ    ภูศิริ                   
(ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา)
โทรศัพท :   0-2504-7301 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 1. ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศนที่จัดทําและจัดสงใหนักศึกษา ประกอบดวยตารางออกอากาศรายการ

วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย เครือขายเพื่อการศึกษา ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz และ
รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 เคเบิลทีวี UBC ชอง 55 DLTV  
ชอง 88 และสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ชอง 96 (ดาวเทียม)  

 2. ไดจัดทําเอกสารตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน โดยใชระยะเวลาในการจัดพิมพและสงไปทาง
ไปรษณียพรอมกับขาวสารอื่นของมหาวิทยาลัย ใชระยะเวลารวมกันประมาณ 40 วัน 

 3. ไดปรับปรุงวิธีการสงขอมูลตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศนไปถึงตัวนักศึกษา โดยเพิ่มชองทางการ
ใหบริการขอมูลผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th  

 4.  ในการจัดเตรียม และบันทึกขอมูลตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน ลงในฐานขอมูลใน web server 
ใชระยะเวลาในการบันทึกขอมูล 20 วัน และพรอมใหบริการแกนักศึกษา สามารถลดระยะเวลาลงจากเดิมได 20 วัน 
 
แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานเดิม  (40 วัน) 
 
 
 
 
แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานใหม  ( 20 วัน ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
จัดทํารางตนฉบับรายการ 

(15 วัน) 

สํานักพิมพจัดพิมพ
ตารางออกอากาศ 

(10 วัน) 

สํานักบริการการศึกษาจัดสง
ใหนักศึกษาพรอมขาว
ประชาสัมพันธ (15 วัน)

นักศึกษาไดรับตาราง
ออกอากาศ 

 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
จัดทํารางตนฉบับรายการ 

(15 วัน)

สํานักเทคโนโลยีการศึกษาบันทึก
ขอมูลตารางออกอากาศลงใน 

web server (5 วัน)

นักศึกษาคนหาขอมูล
ตารางออกอากาศผาน 

internet 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                                  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

ระยะเวลาในการสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนเดิม 40 40 40 
ระยะเวลาในการสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนใหม N/A N/A 20 

รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการสงตารางออกอากาศ
รายการวิทยุโทรทัศน 

N/A N/A 50 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 10 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 20 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 30 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 40 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 50  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการสง
ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน 

0.5 สามารถลดรอบระยะ 
เวลาลงไดจากเดิม 40 
วัน เหลือ 20 วัน หรือ
ลดลงรอยละ  50 

5.0000 0.0250 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ในการแจงขอมูลตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยยังคงดําเนินการ

ควบคูไปกับการจัดสงเอกสารตารางออกอากาศฯ ไปทางไปรษณีย เพื่อใหนักศึกษาที่มีขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ต
สามารถรับขอมูลขาวสารตอไปได 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

    นอกจากจะแจงขอมูลตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศนใหนักศึกษาทราบลวงหนา หากนักศึกษาไม
สามารถติดตามรับฟงและรับชมรายการตามเวลาที่กําหนด นักศึกษายังสามารถรับฟงและรับชมรายการตาง ๆ ยอนหลัง
ไดโดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีบริการ media on demand  ผานทางเว็บไซต  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   - 
หลักฐานอางอิง :  http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oet 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่  11.2 :  รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการแจงตารางสอนเสริม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :     

                               รศ.ดร.สมเดช     สิทธิพงศพิทยา 
 (รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา)       
  เบอรติดตอ : 0-2504-7007 
 

 

รศ.ดร. จินดา   ขลิบทอง            
(ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7601 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในการสงตารางสอนเสริมใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เดิมสํานักบริการการศึกษาไดทําการจัดสงทางไปรษณีย

พรอมกับขาวสารอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยทําใหเสียเวลาในการรอคอยใหเอกสารที่จะจัดสงไปพรอมกันจัดพิมพเสร็จ
เรียบรอยกอน  ซึ่งตองใชระยะเวลาพอสมควร  ดังนั้น  สํานักบริการการศึกษาจึงไดเพิ่มชองทางการแจงตารางสอนเสริม
ใหกับนักศึกษา  โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย โดยผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th  เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับทราบกําหนดการจากตารางสอนเสริมไดอยางรวดเร็วมากขึ้น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. วิธีการทํางานเดิม : 
สํานักบริการการศึกษาเสนอรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดการสอนเสริมตอคณะกรรมการสอนเสริม เมื่อไดรับอนุมัติจึงจัดทํา

ตนฉบับราง โดยประสานกับสาขาวิชาที่จัดสอนเสริม โดยใชเวลาในการดําเนินการ  50  วัน จากนั้นจึงสงตนฉบับไปยังโรงพิมพ  
โดยใชเวลาในการจัดพิมพ   7 วัน  และสงใหสํานักบริการการศึกษา (ศูนยบริการการสอนไปรษณีย)  เพื่อจัดสงใหนักศึกษา
ตอไป  โดยจัดสงไปพรอมกับขาว มสธ. ใชระยะเวลาในการจัดสง  10  วัน รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน  67  วัน 

2. วิธีการทํางานใหม : 
สํานักบริการการศึกษา จัดทําตารางสอนเสริมแลวเสร็จภายใน  30 วัน แลวบันทึกขอมูล  ลงในฐานขอมูลใน  

Web Page โดยใชระยะเวลาในการบนัทึกขอมูล  7  วัน จึงพรอมใหบริการ    รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน  37  วัน
สามารถลดระยะเวลาลงจากเดิมได  30 วัน 



ก.พ.ร. 
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ขั้นตอนการดําเนินงานเดิม  ( 67 วัน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงานใหม ( 37 วัน ) 
 
 

 
 

 

 

      หมายเหตุ : ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดสอนเสริมภายใตตารางสอนเสริม ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2550   
ซึ่งจัดสอนเสริมระหวางเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2550   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

ระยะเวลาในการสงตารางสอนเสริมเดิม 67 67 67 
ระยะเวลาในการสงตารางสอนเสริมใหม N/A N/A 37 
รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการสงตารางสอนเสริม N/A N/A 44.78 

สํานักบริการการศึกษาจัดทํารางตารางสอนเสริม 
    1. ขออนุมัติรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม  (6  วัน) 
    2. ประชุมหารือ/ประสานกับสาขาวชิาที่เกี่ยวของเพื่อกาํหนดวันสอนเสริม    
        และสถานที่สอนเสริม (27 วัน) 
    3. สํารวจความพรอมของศูนยบริการการศึกษาที่จะจัดสอนเสริม (14 วัน) 
    4. จัดพิมพตนฉบับตารางสอนเสริม (3 วัน) 

(รวมระยะเวลา 50วนั ) 

สํานักบริการการศึกษาจัดทํารางตารางสอนเสริม 
    1.  ขออนุมัติรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม (6 วัน) 
    2. จัดทําตนฉบับรางตารางสอนเสริม  โดยกําหนดวัน/เวลา  และสถานที่สอนเสริม  (10 วัน)  แลวเวียนแจงให  
        สาขาวิชาที่เกีย่วของพิจารณาใหความเห็นชอบ  ตลอดจนเวียนแจงศูนยบริการการศึกษาที่จะจัดสอนเสริม (11 วัน) 
   3.  จัดพิมพตนฉบับตารางสอนเสริม (3 วัน) 

(รวมระยะเวลา 30 วัน) 

สํานักบริการการศึกษาบันทึก
ขอมูลตารางสอนเสริมลงใน 

web server (7 วัน) 

นักศึกษาคนหาขอมูล
ตารางสอนเสริม 
ผาน  internet

สํานักพิมพจัดพิมพ
ตารางสอนเสริม 

(7 วัน) 

สํานักบริการการศึกษาจัดสง
ใหนักศึกษาพรอม 

"ขาวมสธ"  (10 วัน)

นักศึกษาไดรับ
ตารางสอนเสริม 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 10 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 20 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 30 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 40 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 50  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

(1) 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการ
แจงตารางสอนเสริม 

0.5 สามารถลดรอบระยะ เวลา
ลงไดจากเดิม 67 วัน เหลือ
37 วัน หรือลดลง 
รอยละ  44.78 

 4.4780  0.0224 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ในการแจงขอมูลตารางสอนเสริม ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยยังคงดําเนินการควบคูไปกับการจัดสงเอกสาร

ตารางสอนเสริมไปทางไปรษณีย เพื่อใหนักศึกษาที่มีขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ตสามารถรับขอมูลขาวสารตอไปได 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. อุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความพรอมมากยิ่งขึ้น  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  และระบบเครือขาย Internet 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณในดานการใชเครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมเปนไปตามแผนเวลาปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอางอิง :   http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/home/ 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.3 : รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการแจงสนามสอบ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล     
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7002 

รศ.ดร.ทัศนีย  ชาติไทย              
(ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7201 

คําอธิบาย:  
 การจัดสงใบแจงสนามสอบใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาทราบวัน เวลา ชุดวิชา หองสอบ และสถานที่สอบ ซึ่งใช
ฐานขอมูลการจัดสอบรอบที่ 1 โดยจัดสงใบแจงสนามสอบออกจากสํานักทะเบียนและวัดผลชาสุดกอนวันสอบ 14 วัน 
เพื่อใหนักศึกษาไดรับใบแจงกําหนดการสอบชาสุดภายใน 1-2 สปัดาหกอนวันสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีวันดําเนิน 
การสอบซอมภาคการศึกษาที่ 1/2549 คือ วันเสารที่ 3 และวันอาทิตยที่ 4 กุมภาพันธ  2550 กําหนดวันดําเนินการสอบไลภาค
การศึกษาที่ 2/2549 คือ วันเสารที่  28 และวันอาทิตยที่  29 เมษายน  2550  และกําหนดการสอบซอมภาคการศึกษาที่ 2/2549  
คือ วันเสารที่  4 และวันอาทิตยที่  5 สิงหาคม  2550 
 

เนื่องจากงานจัดทําใบแจงกําหนดการสอบเปนงานที่ตองอาศัยกระบวนงานการจัดทําฐานขอมูลการจัดสอบเพื่อจัด
สนามสอบและหองสอบใหแกนักศึกษาแตละคน จึงตองมีการรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนหรือขอมูลผลการสอบ เพื่อ
จัดทําฐานขอมูลการจัดสอบ ซึ่งสามารถจัดทําฐานไดในชวงระยะเวลา  35-40  วันกอนวันสอบ และจะตองดําเนินการ
จัดพิมพใบแจงกําหนดการสอบทันทีที่ประมวลผลขอมูลแลวเสร็จ 

 
  ดังนั้น การพิจารณาความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลาในการแจงสนามสอบจึงพิจารณาจากจํานวนวันที่ลดลงในแตละ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะสงผลใหการสงใบแจงกําหนดการสอบออกจากหนวยงานที่ปฏิบัติรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
ซึ่งตามกําหนดเดิมนั้น จะตองสงใบแจงกําหนดการสอบในจังหวัด กทม. และปริมณฑล (จังหวัดที่อยูใกล ๆ กทม.) สงออกชาสุด 
 2 สัปดาห  ( 14 วัน)  กอนกําหนดวันสอบ สวนจังหวัดไกล ๆ สงออกไปกอนแลว เพื่อใหนักศึกษาไดรับการแจงกําหนดการสอบ 
1-2 สัปดาหกอนวันสอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดพิมพใบแจงกําหนดการสอบ ณ สํานักคอมพิวเตอร หลังจากทําฐานขอมูลในการจัดสอบ 
2. จําแนกใบแจงกําหนดการสอบตามสนามสอบ (ตางจังหวัด) และตามรหัสไปรษณีย (จังหวัด กทม. สมุทรปราการ 

นนทบุรี และปทุมธานี) 
3. คัดแยกใบแจงกําหนดการสอบของกลุมนักศึกษายายสนามสอบ เพื่อจัดสงใหตรงตามรหัสไปรษณียที่อยู หากเปนการ

สอบซอมตองดึงกลุมผูเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อแกไขลักษณะการสอบจาก “ซอม” เปน “ไล” เนื่องจากการสอบของโครงการ
สัมฤทธิบัตรไมมีการสอบซอม 
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4. จัดทําบัญชีในแตละสนามสอบหรือรหัสไปรษณียจากบัญชีคุมเดิมหักดวยจํานวนใบแจงกําหนดการสอบที่ถูกคัดแยกออก 
5. ตรวจนับจํานวนใบแจงสนามสอบใหไดจํานวนตามบัญชีที่สรุปใหม 
6. พับ ใสใบแทรก และผนึก ใบแจงกําหนดการสอบเปนรายฉบับ 
7. ตรวจนับจํานวนใบแจงสนามสอบที่ผนึกเรียบรอยใหเทากับจํานวนตามบัญชีสรุป 
8. ใสถุงเมล พรอมเขียนรายละเอียดผูกปากถุงเมลตามขอกําหนดของไปรษณียมหาวิทยาลัยฯ 
9. สนล.สทว.รับถุงเมล แลวจัดสงไปยังไปรษณียมหาวิทยาลัย และไปรษณียมหาวิทยาลัยสงตอไปยังไปรษณียหลักสี่ตอไป 

  

ขั้นตอน 2-5 ดําเนินงานในชวงระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากงานพิมพจะทยอยมา จึงคํานวณชวงระยะเวลารวมไว 
สวนขั้นตอนที่ 6-8 ก็เชนเดียวกัน สามารถดําเนินงานในชวงระยะเวลาเดียวกันได  และงานในขั้นตอนที่ 6-8 จะซอนในชวง
วันเดียวกับงานในขั้นตอนที่  2-5  และ  ขั้นตอนที่  9  รวมระยะเวลาดําเนินงาน 28  วัน 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเดิม เปนดังนี้ 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดสงใบแจงกําหนดการสอบเดิม (28 วัน) 

 
 
 
 

(รวม  9  วัน) 

1.จัดพิมพใบแจงกําหนดการสอบ   (6 วัน) 

 4.จัดทําบัญชีในแตละสนาม
สอบและรหัสไปรษณีย 

3.คัดแยกใบแจงกําหนดการสอบ 
ของนักศึกษายายสนามสอบ 

(รวม  12  วัน) 

5. ตรวจนับจํานวนใบแจง 
ตามบัญชีท่ีสรุปใหม 

 6. ผนึกใบแจงกําหนดการสอบ
เปนรายฉบับ 

7. ตรวจนับหลังการผนึกใบแจง
กําหนดการสอบ 

 8.ใสถุงเมลพรอมระบุรายละเอียด
ตามขอกําหนดของไปรษณีย 

 9. จัดสงไปยังหนวยงาน 
ท่ีดําเนินการตอ (1 วัน) 

 2.จําแนกใบแจงกําหนดการสอบ
ตามสนามสอบและรหัสไปรษณีย 
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ขั้นตอนการดําเนินงานใหม มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. ปรับการประสานงานโดยจัดลําดับการจัดพิมพงานที่ชัดเจนและใหมีชวงระยะเวลาในการจัดพิมพงานในแตละ

วันใหมากขึ้น  เปนการควบคุมระยะเวลาในการพิมพงานไมใหเพิ่มขึ้น 
2. ปรับขั้นตอนงานในขั้นตอนที่  2  และ  3  เดิม  รวมเปนขั้นตอนเดียว  จะลดเวลาทํางานได  7  วัน 
3. ปรับการประสานงานในการสงใบแจงกําหนดการสอบไปยังหนวยงานกอนลวงหนา  และรวมงานในขั้นตอน

การตรวจนับหลังการผนึกพรอมใสถุงเมลไวดวยกัน  จะลดระยะเวลาการทํางานลงได  3  วัน 
  รวมระยะเวลาดําเนินการตามขั้นตอนใหม 18  วัน  สามารถลดเวลาลงได  10  วัน  หรือลดลงรอยละ  35.71   

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมเปนดังนี้ 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดสงใบแจงกําหนดการสอบที่ปรับปรุงใหม  (18 วัน) 

 

 
 
  

 

จัดพิมพใบแจงกําหนดการสอบ   (6 วัน) 

ใสใบแทรก  ไดแกขอควรทราบ  และแผนที่สนามสอบ  แลวผนึกเปนรายฉบับเฉพาะบุคคล  ตรวจนับ
หลังการผนึก  และนําใสถุงเมลพรอมระบุรายละเอียด (6 วัน) 

 จัดสงไปยังสวนไปรษณียของสํานักงานเลขานุการ  สทว ( 1 วัน)   

 จําแนก  คัดแยก  จัดทําบัญชี  และตรวจนับ ( 5 วัน) 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                      ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            
 

ผลการดําเนินการจัดสอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

ซอม 1/49 ไล 2/49 ซอม 2/49 
1. จัดพิมพใบแจงกําหนดการสอบ 6 วัน* 

เริ่ม 27/12/49 
จบ 03/01/50 

7 วัน.****เริ่ม
26/03/50 

จบ 03/04/50 

5 วัน 
เริ่ม 27/06/50 
จบ 01/07/50 

2. จําแนก คัดแยก จัดทําบัญชี และตรวจนับ 7 วัน 
เริ่ม 02/01/49 
จบ 08/01/49 

7 วัน 
เริ่ม27/03/50 

จบ 02/04/50 

2 วัน***** 
เริ่ม 02/07/50 
จบ 03/07/50 

3.  ใสใบแทรก ไดแก ขอควรทราบและแผนที่
สนามสอบ เปนตน แลวผนึกเปนรายฉบับ
เฉพาะบุคคล  ตรวจนับหลังการผนึก และนํา 
ใสถุงเมลพรอมระบุรายละเอียด 
4. จัดสงไปยังสวนไปรษณียของสํานักงาน-
เลขานุการ สํานักทะเบียนและวัดผล 

6 วัน 
เริ่ม06/01/49 
จบ 11/01/49 

( สงออกไปรษณีย 
หลักสี่ 12/01/49) 

7 วัน*** 
เริ่ม28/03/50 
จบ 04/04/50 

( สงออกไปรษณีย
หลักสี่ 05/04/50) 

7 วัน 
เริ่ม 02/07/50 
จบ 07/07/50 

( สงออกไปรษณีย
หลักสี่ 09/07/50) 

5. จํานวนวันที่ทํางานรวมทุกกิจกรรม 19 วัน 21  วัน 14  วัน 
6.    ระยะเวลาดําเนินงานทุกกิจกรรมโดยเฉลี่ย                                                          18  วัน 

 
หมายเหตุ: 1. กําหนดวันสอบ 
  1.1   วันสอบซอมภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 คือ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2550 
                            1.2   วันสอบไลภาคการศึกษาที่ 2    ปการศึกษา 2549 คือ วันที่ 28-29 เมษายน 2550 

1.3   วันสอบซอมภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 คือ วันที่ 4 – 5  สิงหาคม 2550 
 

 2. (*) วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนวันหยุด (สํานักคอมพิวเตอรหยุดพิมพงาน) 
3.  (***) มหาวิทยาลัย ฯ ดับกระแสไฟฟา 1  วัน  คือวันที่  4  เมษายน  2550 
4.  (****) ตามอุปสรรคในการดําเนินงานขอ 3 
5.  (*****) วันที่  29-30  มิถุนายน  2550 สํานักทะเบียนและวัดผลจัดสัมมนาบุคลากรที่จังหวัดระยอง 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                      ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            

 

เกณฑการใหคะแนน : 
  

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 10 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 20 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 30 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 40 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 50  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)=(3)x(1)/100 
คาคะแนน        

 ถวงน้ําหนัก 
รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการแจง
สนามสอบ 

0.5 สามารถลดรอบ
ระยะเวลาลงไดจากเดิม 

28  วัน เหลือ 18 วัน 
หรือลดลงรอยละ 35.71 

3.5710 0.0179 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ผลการดําเนินการการจัดสงใบแจงสนามสอบ  โดยการปรับลดขั้นตอนการดําเนินงานลงโดยมีการรวบขั้นตอนบาง

ขั้นตอนเขาไวดวยกัน  ทําใหสามารถลดเวลาการทํางานลงไดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม  จํานวน 10  วัน  (โดยเฉลี่ยจาก
การแจงสนามสอบ 3  ครั้ง  คือ  สอบซอม 1/2549  สอบไล 2/2549  และสอบซอม  2/2549)  ซึ่งถือไดวาการลดขั้นตอนการ
ทํางานสามารถปฏิบัติไดดวยความเรียบรอย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การจัดการของผูรับผิดชอบและเตรียมความพรอมในเรื่องของสถานที่ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการ

ดําเนินการ 
2. การใหบริการพิมพใบแจงกําหนดการสอบที่มีปริมาณมากจากสํานักคอมพิวเตอร 
3. การใหความรวมมือจากหนวยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักคอมพิวเตอร   สํานักงานเลขานุการ 

และไปรษณียหลักสี่      
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                      ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. การตีคืนของไปรษณีย อันเนื่องมาจากการจาหนาซองไมชัดเจน /  ยายไมทราบที่อยูใหม  / ไมมีผูรับตามจาหนา  /  
ไมมีเลขที่ตามจาหนา 

2. สถานที่ในการดําเนินการจัดสงคับแคบ การฉีกคัดแยกเปนรายฉบับ หลังการผนึกและตรวจนับเรียบรอยตองนําใส
กระสอบ (ถุงเมล) ซึ่งมีลักษณะคลายกับกระสอบปุย ทําใหมีฝุนละอองมาก 

3. การจัดหาอัตราจางมาดําเนินการในงานนี้จะไดรับการปฏิเสธ เนื่องจากระยะเวลาในการทํางานสั้น 
 

หลักฐานอางอิง :  
1. แบบฟอรมการขอใชบริการงานพิมพจากสํานักคอมพิวเตอรของเดือนมิถุนายน 2550 และเดือนกรกฎาคม 2550 
2. บันทึกการขอขอมูลการจัดสงใบแจงกําหนดการสอบของเดือนมิถุนายน 2550 
3. สถิติการจัดสงเอกสารสนามสอบจากสํานักงานเลขานุการที่ดําเนินการจัดสงในเดือนกรกฎาคม 2550 
4. ประกาศเรื่องการลดรอบระยะเวลาการแจงสนามสอบในเว็ปไซดของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th  และประกาศ

ของสํานักทะเบียนและวัดผล  เรื่องระยะเวลาการแจงกําหนดการสอบ 
5. ระบุไวในคูมือนักศึกษาป  2550  หนา  35  หัวขอ  ระบบการจัดสอบ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                           
ชื่อตัวชี้วัดที่  11.4 :  รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :     

 รศ.ดร. ทัศนีย  ชาติไทย**            
(ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล) 
เบอรติดตอ  :  0-2504-7201 

รศ.ดร. สิริวรรณ  ศรีพหล     
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
เบอรติดตอ  :  0-2504-7002 

                                      ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

  การลดรอบระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพอยูในความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนและวัดผลและ
สํานักวิชาการ  โดยสํานักทะเบียนและวัดผลจะเริ่มตนการทํางานกอนและมาสิ้นสุดการทํางานที่สํานักวิชาการ   โดยที่ 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมดจํานวน  27  วัน       (สํานักทะเบียนและวัดผล 
20  วัน  สํานักวิชาการ  7  วัน) 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปรับใหมใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานจํานวน  15 วัน  (สํานักทะเบียนและวัดผล   
 12  วัน  สํานักวิชาการ  3  วัน)     สามารถลดระยะเวลาลงจากเดิมได 12 วัน   

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนผังดังนี้ 
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16  วัน  (ระยะเวลาเดิม) 10  วัน  (ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                           

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําขอมูลชุดวิชาและแจงอบรมประสบการณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1  วัน  (ระยะเวลาเดิม) 1  วัน  (ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

1  วัน  (ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 3  วัน  (ระยะเวลาเดิม) 

1. ประมวลผลขอมูลลงทะเบียนชุดประสบการณวิชาชีพ 
บนระบบงาน ONLINE 

1.1 บัญชีรายช่ือนักศึกษา 1.2 บัญชีรายช่ือชุดวิชา-แยกจังหวัด 
1.3 ที่อยูนักศึกษา 

2. บันทึกสั่งพิมพรายงานที่สํานัก
คอมพิวเตอร 

2.1 รายงานบัญชีรายช่ือนักศึกษา 2.2 รายงานบัญชีรายช่ือชุดวิชา-แยก 2.3 สติกเกอรที่อยูนักศึกษา 

3. ตรวจสอบรายงานบัญชีรายช่ือ 

3.1 รายช่ือผูตองขัง 
3.2 เรียนครบ 3 เทาของหลักสูตร 3.3 สอบผานภาคปฏิบัติแลว 

4. จัดสงรายงานบัญชีรายช่ือใหสํานักวิชาการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (   )  รอบ  12  เดือน 
                                           

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําขอมูลชุดวิชาและแจงอบรมประสบการณวิชาชีพ(ตอ) 

 
 

5. สํานักวิชาการรับขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษา 

6. แยกที่อยูนักศึกษาและบัญชีรายชื่อตามรายชุดวิชาและตามลําดับของตาราง 
การจัดอบรม 

7. จัดพิมพจดหมายและถายสําเนาเอกสารตามจํานวนนักศึกษาที่กําหนดใหเขาอบรม 
 

8. จัดเอกสารตางๆพรอมจดหมายใสซองน้ําตาลและติดที่อยูนักศึกษาบนหนาซอง 

9. ตรวจทานรายชื่อนักศึกษาตามจดหมายเพื่อปองกันไมใหรายช่ือนักศึกษาตกหลน 
และนําสงศูนยไปรษณีย มสธ. 

1 วัน (ระยะเวลาเดิม) ครึ่งวัน(ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

1 วัน (ระยะเวลาเดิม) 

2 วัน (ระยะเวลาเดิม) 1 วัน(ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

1 วัน (ระยะเวลาเดิม) ครึ่งวัน(ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

2 วัน (ระยะเวลาเดิม) ครึ่งวัน(ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 

ครึ่งวัน(ระยะเวลาที่ปรับปรุง) 
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

ระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพเดิม 27 27 27 
ระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพใหม N/A N/A 15 

รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการแจงอบรมประสบการณ
วิชาชีพ 

N/A N/A 44.44 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 10 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 20 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 30 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 40 

จํานวนระยะเวลาที่
ลดไดรอยละ 50  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการลดรอบระยะเวลาในการ
แจงอบรมประสบการณวิชาชีพ 

0.5 สามารถลดรอบระยะ 
เวลาลงไดจากเดิม 27 
วัน เหลือ 15 วัน หรือ
ลดลงรอยละ  44.44 

 4.4440 0.0222  

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มีการบันทึกการรับขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล  และบันทึกวันที่จัดสงจดหมายเพื่อแจงใหนักศึกษา

ทราบ  โดยพิจารณาการจัดสงจดหมายตามลําดับการจัดอบรมตามตารางการจัดอบรมประสบการณวิชาชีพ  ประจําภาค
การศึกษาที่  2/2549  และภาคซอมที่  1 /2549  ซึ่งสํานักทะเบียนและวัดผลไดสงขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาดังกลาวมาใหสํานักวิชาการทั้งหมดเรียบรอยแลว  และสํานักวิชาการไดจัดสงจดหมายใหนักศึกษาทั้งหมด
แลวเชนเดียวกัน    
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ชวงเดือน เมษายน  ถึง  มิถุนายน  2550  มีการปฏิบัติงานดังนี้ ประสานงานกับผูประสานงานออนไลนของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล  เพื่อขอคิว  วัน  เวลา ในการประมวลบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษา  ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2550 

-      ประมวลบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาเปนครั้งๆ โดยแยกเปน Batch   ประมวลทีละ Batch   ประมวลบัญชี
รายช่ือและที่อยูนักศึกษา  จํานวน     3      ครั้ง  จํานวน      4      Batch   รวม    6,214       คน  

-      รับบัญชีรายช่ือ  ละที่อยูของนักศึกษาจากสํานักคอมพิวเตอรมาตรวจสอบ  ในแตละชุดวิชาวาไดครบหรือไม 
-      นําบัญชีรายช่ือนักศึกษา มาตรวจสอบเรียนครบ  3  เทาของหลักสูตร 
-     นําบัญชีรายช่ือนักศึกษามาตรวจสอบและคัดแยก รายช่ือ  ที่อยู  นักศึกษาผูตองขัง  
-     นําบัญชีรายช่ือนักศึกษามาตรวจสอบนักศึกษาที่สอบผานภาคปฏิบัติแลว ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2548  

เปนตนไป  
- จัดสงบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาใหสํานักวิชาการเมื่อวันที่    28   พฤษภาคม 2550     

วันที่   11   มิถุนายน   2550   และ วันที่    26   มถุินายน   2550   รวมจํานวนทั้งหมด    6,214     คน เรียบรอยแลว 
 

ชวงเดือน กรกฎาคม  ถึง  กันยายน  2550  มีการปฏิบัติงานดังนี้  ประสานงานกับผูประสานงานออนไลนของ
สํานักทะเบียนและวัดผล  เพื่อขอคิว วัน เวลา ในการประมวลบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ของขอมูลลงทะเบียน  ขอมูลลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2550  และขอมูลลงทะเบียนสอบซอมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2549   

 -    ประมวลบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาเปนครั้งๆ โดยแยกเปน  Batch    ประมวลทีละ   Batch  ประมวล
บัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาจํานวน   10    ครั้ง   จํานวน   10    Batch    รวม   1,878    คน  

 -     บันทึกถึงหัวหนาฝายปฏิบัติการประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร  เรื่องขอใหจัดพิมพบัญชีรายช่ือและที่อยู
นักศึกษาเพื่อจัดฝกอบรม  3  ครั้ง  พรอมบันทึกและสงแบบฟอรมการขอใชบริการงานพิมพ 

 -     ประสานงานกับเจาหนาที่สํานักคอมพิวเตอร  และรับบัญชีรายช่ือ และที่อยูของนักศึกษาจากสํานัก
คอมพิวเตอร  เพื่อนํามาตรวจสอบในแตละชุดวิชาวาไดรับครบหรือไม 

 -     นําบัญชีรายช่ือนักศึกษา  มาตรวจสอบเรียนครบ  3  เทาของหลักสูตร 
 -     นําบัญชีรายช่ือนักศึกษามาตรวจสอบและคัดแยก  รายช่ือ  ที่อยู  นักศึกษาผูตองขัง  
 -     นําบัญชีรายช่ือนักศึกษามาตรวจสอบนักศึกษาที่สอบผานภาคปฏิบัติแลว  ต้ังแตภาคการศึกษาที่1/2548    

เปนตนไป        
 -     บันทึกถึงสํานักวิชาการเพื่อจัดสงบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2550  วันที่   13  

กรกฎาคม   2550   และ วันที่  7  สิงหาคม  2550  รวมจํานวนทั้งหมด  1,878   คน  เรียบรอยแลว 
 -     บันทึกถึงสํานักวิชาการ  เพื่อแจงจํานวน  รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน  ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ  ภาค

การศึกษาที่  1/2550   (สรุปยอดทั้งหมด ) เมื่อวันที่  7  กันยายน   2550 
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ในสวนของสํานักวิชาการ รับขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผลจํานวน 7 ครั้ง คัดแยกบัญชีรายช่ือ รายชุดวิชา
ตามตารางการจัดอบรม และจัดสงจดหมายใหนักศึกษาทราบจํานวน 32 ชวงของการอบรม(โดยเริ่มสงครั้งแรกวันที่ 6 
มิถุนายน 2550 และครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550) และไดจัดทําประกาศการลดรอบระยะเวลาการแจงอบรม
ประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาทราบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 โดยประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลยั 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบคอมพิวเตอรออนไลนของงานทะเบียนขอมูล

นักศึกษา  และมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประมวลบัญชีรายช่ือและที่อยูนักศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพโดยตรง 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ในสวนของสํานักทะเบียนและวัดผล   ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องการตัดสินผลสอบเพื่อประเมินผล

การศึกษาชุดวิชาเชิงฝกปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ   โดยมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่   1/2548  ทําให
การตรวจสอบบัญชีรายช่ือนักศึกษาที่สอบผานภาคปฏิบัติแลวต้ังแตภาคการศึกษาที่   1/2548    ดวยระบบออนไลนไม
สามารถประมวลผลคัดแยกกลุมนักศึกษาที่สอบผานปฏิบัติแลวได    ดังนั้นการประมวลบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบผาน
และสอบไมผานในภาคปฏิบัติจะถูกดึงออกมาทั้งหมด    ทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักศึกษา
ดวยระบบ    Manual    เปนรายบุคคล และบางชวงเวลาระบบออนไลนปดเพื่อใชในกิจกรรมอื่น จึงสงผลใหการสงขอมูล
นักศึกษาใหสํานักวิชาการลาชาได 

 
 

หลักฐานอางอิง :    
1.  ขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพในแตละภาคการศึกษาในระบบออนไลน 
2.  บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพในแตละภาคการศึกษาที่สั่งพิมพออกจาก

ระบบออนไลนในแตละครั้ง 
3.  เอกสารบันทึกการไดรับขอมูลจากนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและวัดผล 
4.  สําเนาจดหมายที่แจงใหนักศึกษาทราบในแตละชวงการอบรม 
5.  เอกสารการบันทึกสงจดหมายออกจากสํานักวิชาการไปยังศูนยไปรษณีย  มสธ. 
6.  ประกาศของสํานักวิชาการเรื่องการลดรอบระยะเวลาการแจงอบรมประสบการณวิชาชีพในเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย  www.stou.ac.th 
7.  สําเนาบันทึกถึงศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย เพื่อประชาสัมพันธการลดรอบระยะเวลา 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  12  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

นางสาววนิดา  ลิวนานนทชัย  
(รองอธิการบดีฝายการเงิน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7003   

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นางชูจิตร  วิสุทธิ์สิร ิ
(ผูอํานวยการกองคลัง)    
เบอรติดตอ :   0-2504-7091 

คําอธิบาย :   
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา 
 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 
การนับจํานวนกลุมสาขาวิชาใหนับตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
กรมบัญชีกลางในฐานะผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต  ไดมีขอช้ีแจงคําถามที่

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสอบถาม   ศึกษาไดจากสําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนมาก  ที่  กค  0410.2 /14519   
ลงวันที่  14  มิถุนายน  2550    

 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 – 2 ขั้นตอนที่ 1 – 3 ขั้นตอนที่ 1 – 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 
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โดยที่ 

ขั้นตอนที่ การดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
1 มีฐานขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต 
2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวในป 

งบประมาณ พ.ศ.2550  อย างน อย 1  กลุ มสาขา ตามหลัก เกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลว เสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชี กลางกําหนด 
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสํ าหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวในป
งบประมาณ พ.ศ.2550 อยางนอย รอยละ 50 ของจํานวนกลุม สาขาที่ผลิตทั้งหมดตามหลัก
เกณฑ และวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชี กลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางและสํานักงาน 
ก.พ.ร.รับทราบ 

4 จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตอหนวยสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวในป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกกลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด ไดแลว 
เสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

5 นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจํานวน 300,000.- บาท เปนคาใชจาย
ในการดําเนินการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่  2909/2549 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 
เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งคณะทํางาน
ดังกลาวมีหนาที่ ดังนี้ 

1.1  กําหนดแนวคิดและหลักเกณฑในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ   
หลักเกณฑตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

1.2  กําหนดผลผลิตและกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกําหนดวาหนวยงาน
ใดควรเปนเปนหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน 

1.3  กําหนดหลักเกณฑการปนสวนตนทุนทางออม 
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ทั้งนี้ คณะทํางานไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550  มีมติใหจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ตามหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง โดยใหคณะทํางานฯไปพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและนัดประชุมตอไป 

คณะทํางานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดมีการจัดประชุมครั้งที่ 
2/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2550  ซึ่งที่ประชุมไดมีมติมอบให รองศาสตราจารย อัจฉรา ชีวะตระกูล เปนหัวหนา
โครงการในการจัดทํา Model ตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ กองคลัง เปนเลขานุการ  
เพื่อใหสามารถจัดประชุมสัมมนาตนทุนผลผลิตภายใน ปงบประมาณ 2550   

2.  มหาวิทยาลยัไดจางที่ปรึกษาพัฒนางบประมาณ พัสดุ  เงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจายลักษณะ
3 มิติ    บริษัทไดสงมอบเอกสารการวิเคราะหความตองการของระบบการคํานวณตนทุนผลผลิตแลว   ขณะนี้อยูระหวาง
การพัฒนาโปรแกรม  รวมทั้งเตรียมการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

3.   กองคลังไดจัดสัมมนาเรื่องการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ระหวางวันที่ 17-18 กันยายน 2550 ณ วังรี  รีสอรท จังหวัดนครนายก  ที่คณะทํางานฯ เพื่อเปนตัวอยางตนทุนให
ผูเขารวมสัมมนาในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งไดขอมูลเพื่อนํามากําหนดทางเดินตนทุนตอหนวยผลผลิตตอไป  และ
สามารถกําหนดหนวยงานหลัก  หนวยงานสนับสนุน  กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองได 

4.  เนื่องจากขณะนี้ งบประมาณ ป พ.ศ. 2550 ยังไมปดบัญชีสิ้นป  ทําใหขอมูลที่จะใชในการจัดทําตนทุนไม
ครบถวน  กองคลังจึงไดจัดทําขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และมีผลผลิตจํานวน 6 ผลผลิต  ดังนี้ 

      4.1   งานจัดการดานสังคมศาสตร 
      4.2   งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
      4.3   งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      4.4   งานบริการวิชาการแกชุมชน 
      4.5   งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      4.6   งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

และสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต สําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว ทุกกลุมสาขา 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4) = (3)x(1)/100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

2  ดําเนินงานในขั้นตอน
ที่ 1- 4 แลว  แตยัง
ไมไดดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่  5 

4.0000 0.0800 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  มหาวิทยาลัยไดจางบริษัทดาตาแมท จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน

และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ โดยมีระบบการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
2. มหาวิทยาลัยไดจัดสัมมนา เรื่อง การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ใน

ระหวางวันที่ 17-18 กันยายน 2550  
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
1. มีหลักเกณฑการคํานวณตนทุนผลผลิต ของกรมบัญชีกลาง 
2. มีการจางบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยมีระบบการคํานวณตนทุนผลผลิต 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1.  เกณฑการปนสวนตนทุนทางออม ตองใหหนวยงานตางๆ ยอมรับเกณฑการปนสวน 
2.     บริษัทที่มหาวิทยาลัยวาจางในการพัฒนาระบบ ฯ  ไมเขามาทํางานตามกําหนด ทําใหการพัฒนาโปรแกรมใน

ระบบตางๆ  รวมทั้ง ระบบการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  ไมแลวเสร็จสงผลใหไมสามารถเก็บขอมูลในการจัดทํา
ตนทุนผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได ประกอบกับการจัดทํารายงานการเงิน ระเบียบกําหนดใหปดบัญชี
ประจําปภายใน 90 วัน 
หลักฐานอางอิง :  

1.    เอกสารงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ 
คํานวณตนทุนผลผลิต 

2    คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2909/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของ 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 

3.   รายงานการประชุมคณะทํางานฯครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550  
4.   เอกสารรายงานขั้นตอนการทํางานของระบบการคํานวณตนทุนผลผลิต จากระบบสารสนเทศดานงบประมาณ 

พัสดุ การเงินและบัญชี 
5.   เอกสาร วิเคราะห การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6 .  หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต จากกรมบัญชีกลาง 
7.    หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตจาก กรมบัญชีกลาง 
8.    รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 
9.    Model ทางเดินตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10.  คําสั่งการสัมมนาตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       ( ) รอบ  12  เดือน 
                                         
 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 น้ําหนัก   :  รอยละ  20 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด   
(i) 

น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

(Wi) 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 

ตัวช้ีวัดที่  13 0.1000 
(2/20) 

4.0746 0.4075 

ตัวช้ีวัดที่  14 0.1000 
(2/20) 

3.0000 0.3000 

ตัวช้ีวัดที่  15 0.1000 
(2/20) 

4.9100 0.4910 

ตัวช้ีวัดที่  16 0.1000 
(2/20) 

5.0000 0.5000 

ตัวช้ีวัดที่  17 0.1000 
(2/20) 

1.0000 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่  18 0.1000 
(2/20) 

1.0000 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่  19 0.1000 
(2/20) 

1.0000 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่  20 0.1000 
(2/20) 

5.0000 0.5000 

ตัวช้ีวัดที่  22 0.1000 
(2/20) 

4.3330 0.4333 

ตัวช้ีวัดที่  23 0.1000 
(2/20) 

5.0000 0.5000 

น้ําหนักรวม  ∑ Wi   1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 3.4318 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติท่ี 4   =  3.4318 x  20   / 100 =  0.6864  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            
ชื่อตัวชี้วัดที่  13 : ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.เอกพล    หนุยศรี    
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006  

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นายบรรพต  ฤทธิศาสตร 
(หัวหนางานการประชุม  กองกลาง) 
นางทองรอย  พันธยาง 
เบอรติดตอ : 0-2504-7041 

คําอธิบาย :   
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จะตองใหความสําคัญเพื่อใหการ

ดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
ของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวทิยาลัยหรือสถาบัน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมาย
ของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ
ของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการ
ทํางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปนสวนประกอบที่
สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่
พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 

เกณฑการใหคะแนน :   ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก 

หัวขอท่ีใชประเมิน 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

1.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน มีหัวข อย อยคือ  50 

1.1  การมีส วนร วมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร  และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 10 

1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 10 
1.3 การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  30 

2. รายงานทางการเงิน  10 

3. การเป ดเผยสารสนเทศและความโปร งใส  10 

4. การดําเนินการอ่ืนๆ ทางด านการกํากับดูแลกิจการ  30 
รวม 100  

  มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
1. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 50) 

1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (น้ําหนักรอยละ 10) 
 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และอนุมัติยุทธศาสตรบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยมีนัยสําคัญสรุปได ดังนี้ 

1.1.1 เทคนิคบางประการเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
1.1.2 การบริหารงานบุคคล 
1.1.3 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
1.1.4 เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส 
1.1.5 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการทําหนาที่ของอาจารย 
1.1.6 เกี่ยวกับการเงินและการเสนอขอจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
1.1.7 การวางแผนระยะยาวการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการบริหารงาน 
1.1.8 แนวทางการจัดตั้งสถานีโทรทัศนของมหาวิทยาลัย 
1.1.9 เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน 
1.1.10 การสรางวัฒนธรรมองคกร 
1.1.11 ใหคําเสนอยุทธศาสตรในการสอนดวยระบบ e-Learning 
1.1.12 การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ยกเลิกหลักสูตรที่ลาสมัย 
1.1.13 การพัฒนาอาจารยในการทําผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น 
1.1.14 การแสวงหาผูทรงคุณวุฒิหรือคนที่มีช่ือเสียงมาชวยผลิตตําราหรือจางมาเปนอาจารยพิเศษประจําหลักสูตร 
1.1.15 กลยุทธในการเตรียมฐานขอมูลประกอบการตัดสินในการบริหารงานของอธิการบดี 
1.1.16 การสรางฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1.17 การพัฒนา STOU e-Learning Plan 
1.1.18 การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและผูบริหารรุนใหม 
1.1.19 ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีผูนําการเปลี่ยนแปลง 
1.1.20 กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548-2551 และแผนที่กลยุทธของมหาวิทยาลัย 
1.1.21 การจัดทําแผนยุทธศาสตร มสธ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556)  
1.1.22 มีการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของ มสธ. ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2552-2556)   (ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ และ นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร และ
ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน) 

1.1.23 การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 
1.1.24 ระบบบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.1.25 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2547-2551) ชวงระยะครึ่งแผน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            

 

หลักฐานอางอิง :  ดูไดจาก  http://apple.stou.ac.th/Edocument/Meetings/meeting.htm 
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 วาระที่ 4.5 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3.1 
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3.4 
4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3.7 
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 1.5 
6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 3.1 
7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 3.6 
8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 4.1 
9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 4.2 

10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 4.7 
11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 วาระที่ 4.1 
12. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1859/2550 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 
13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2550 วาระที่ 3.3 
14. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2550 วาระที่ 4.4 
15. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 วาระที่ 1.4 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

หมายเหตุ    สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา เชน การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันเขารวมดวย โดยทําหนาที่กลั่นกรองแผนฯ เบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นรวมกันกับผูบริหาร คณาจารย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน 

1 2 3 4 5 
จัดทําสถาบันจัดทําแผน
ยุทธศาสตรไมแลวเสร็จ
หรือสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน ไมไดเปนผูให
ความเห็นชอบแผน 

ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันใหความ

เห็นชอบทิศทาง แผน
ยุทธศาสตร และ
นโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน มีสวนรวมในการ
กําหนดและใหความเห็น
ทิศทางยุทธ ศาสตร และ
นโยบายของสถาบัน 

อุดมศึกษาและใหขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ 
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1.2   การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 10) 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ฐานะทางการเงิน รายงาน

ทางการเงินอยางครบถวน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน  นอกจากนี้ยังติดตาม
โครงการสําคัญที่มีการใชงบประมาณและติดตามมติที่ประชุมมอบหมายใหดําเนินการ ขอสังเกต และขอเสนอแนะอยาง
ตอเนื่องโดยรวมมากกวาปละ 2 คร้ัง ไดแก 

1. รับรองงบการเงินเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจําป 
2. ติดตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจบัญชีเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย 
3. การอนุมัติการกันเงินไวเหลื่อมปงบประมาณ 
4. ผลการดําเนินการของรายงานกันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ 
5. การติดตามมติที่ประชุมที่มอบหมายใหดําเนินการขอสังเกตและขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง 
6. การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
7. การเรงรัดการใชเงินงบประมาณ 
8. ระบบตรวจสอบภายในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
9. ติดตามผลการดําเนินงานเงินกองทุนตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
10. รับทราบคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มสธ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
11. รับทราบการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มสธ. ของปงบประมาณ พ.ศ.2549 
12. มีการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (8 เดือน) 1 ต.ค.2549-31 พ.ค.2550 
13. อนุมัติปรับงบประมาณรายจายหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (ศูนยสัมมนาฯ) ประจําป พ.ศ.2550 
14. การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจําป 2549  
15. อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2539-2549 และอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อม ปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 
16. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551 และอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป 2551 

หลักฐานอางอิง :  ดูไดจาก  http://apple.stou.ac.th/Edocument/Meetings/meeting.htm 
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 วาระที่ 2.1 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 วาระที่ 3.5 
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3.3 
4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3.4 
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 1.8 
6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 4.2 
7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 วาระที่ 4.2 
8. รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 วาระที่ 4.3 
9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2550 วาระที่ 1.6 
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10. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2550 วาระที่ 1.7 
11. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 วาระที่ 1.5 
12. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 วาระที่ 3.3 
13. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2550 วาระที่ 1.6 
14. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2550 วาระที่ 3.8 
15. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2550 วาระที่ 3.9 

เกณฑการใหคะแนน : 

หมายเหต ุ ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน 2 ดาน คือ 
- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทยีบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกาํไรขาดทนุ การเบิกจายงบลงทุน 
- ดานผลงาน เชน ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั ผลการปฏบิัติงานตามคํารับรอง ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 

การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 

1 2 3 4 5 
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบนั 
ติดตามผลการดาํเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลกัของสถาบันอยาง
ครบถวนปละ 1 ครั้ง 

 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบนั 
ติดตามผลการดาํเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอยาง
ครบถวน ปละ 2 คร้ัง 

 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบนั
ติดตามผลการดาํเนิน งานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอยาง
ครบถวน มากกวาปละ 2 คร้ัง 

1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 30) พิจารณาจาก 2 สวน คือ 
1.3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสาบัน ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุม

อยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อยางนอย 7 วัน (น้ําหนักรอยละ 10) 
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที ่ วันที่ประชุม 

วันที่รับ กอนประชุม(วัน) 
หมายเหต ุ

8/2549 25 ตลุาคม 2549 19 ตลุาคม 2549 6  
9/2549 13 ธันวาคม 2549 7 ธันวาคม 2549 6                     
1/2550 21 กุมภาพนัธ 2550 14 กุมภาพนัธ 2550 7  
2/2550 7 มีนาคม 2550 1 มีนาคม 2549 6  
3/2550 25 เมษายน 2550 18 เมษายน 2550 7  
4/2550 18 พฤษภาคม 2550 9 พฤษภาคม 2550 9  
5/2550 15 มิถุนายน 2550 11 มถิุนายน 2550 4  
6/2550 13 กรกฎาคม 2550 6 กรกฎาคม 2550 7  
7/2550 24 สิงหาคม 2550 17 สิงหาคม 2550 7  
8/2550 28 กนัยายน 2550 21 กนัยายน 2550 7  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับวาระการประชุมเฉลี่ย 6.6 วัน 
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เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ  
- วันที่ไดรับเอกสารกอนการประชุมพิจารณาจากวันที่ในทะเบียนรับเอกสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หรือสถาบัน 
-        กรณีที่มีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุมใหกับ  
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดรับ   
         เอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 

1 2 3 4 5 
ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย

เฉลี่ยนอยกวา 2 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย

เฉลี่ยนอยกวา 3 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย 3 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย 5 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย 7 วัน 

1.3.2  การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 20) 
          - การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ  69.73  

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
  -  มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 16 ทาน เหลือ 14 ทาน 

คร้ังที่ วันที่ประชุม คณะกรรมการ
ท้ังหมด 

กรรมการที่เขารวม
ประชุม รยอละ 

8/2549 25 ตุลาคม 2549 16 12 75.00 
9/2549 13 ธันวาคม 2549 16 12 75.00 
1/2550 21 กุมภาพันธ 2550 16 11 68.75 
2/2550 7 มีนาคม 2550 16 11 68.75 
3/2550 25 เมษายน 2550 16 10 62.50 
4/2550 18 พฤษภาคม 2550 16 11 68.75 
5/2550 15 มิถุนายน 2550 14 10 71.43 
6/2550 13 กรกฎาคม 2550 14 7 50.00 
7/2550 24 สิงหาคม 2550 14 11 78.57 
8/2550 28 กันยายน 2550 14 11 78.57 

 เฉล่ีย 69.73 
หลักฐานอางอิง : 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8-9/2549 และ 1-8/2550 
                            2. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/0587 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550  
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เกณฑการใหคะแนน 
 

หมายเหตุ   
 -  การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือกรรมการโดยตําแหนง ในกรณีที่เปนผูแทน
ของกรรมการโดยตําแหนง จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมที่เปนตัวแทนของกรรมการเทานั้นเพื่อเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ยรอยละ 50 
ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ย รอยละ 60 
ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ย รอยละ 70 
ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ยรอยละ 80 
ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ย รอยละ 90 
ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

2. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ 10) 
                  พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรองรับเงินประจําป พ.ศ. 2549  
                  มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานทางการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนประจําป 2549 สงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบมากกวา 90 วัน  
หลักฐานอางอิง : หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ 0522.01/948 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550  
เรื่อง การตรวจสอบรายงานและรับรองงบการเงินประจําป 2549 
 

เกณฑการใหคะแนน 

 
 

1 2 3 4 5 
มากกวา 90 วัน - 90 วัน 75 วัน 60 วัน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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3.     การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 10) 
        มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหลายดาน ดังนี้ 

3.1   รายงานประจําป 2549  ไดแก  หนังสือ  29  ป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  5  กันยายน  2550 
3.2   มีการเปดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2550 ผานทาง  Web site  ของมหาวิทยาลัย 

ระบบ Intranet   http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/pagekpi50.asp   
ระบบ  Internet  http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/quality/Links/ 

3.3   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือน     
3.4   มีการเปดเผยประวัติกรรมการทุกทานผานทาง web site ของมหาวิทยาลัย  

ระบบ  Internet  http://www.stou.ac.th/AboutSTOU/Org/#a3 
3.5   มีการเปดเผยรายการการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป 2550  

(1) เผยแพรผานทาง web site ของมหาวิทยาลัย  
        ระบบ  Internet   http://www.stou.ac.th/Thai/News/AddNews/index.htm 
(2) ปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
(3) จัดเก็บไวท่ีสํานักบรรณสารสนเทศ เพื่อเผยแพรแกบุคคล/หนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
หลักฐานอางอิง :           1.  Web site ของมหาวิทยาลัย 

-  http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/quality/Links/ 
-  http://www.stou.ac.th/AboutSTOU/Org/#a3 
-  http://www.stou.ac.th/Thai/News/AddNews/index.htm 

                               2. ระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย (http://apple.stou.ac.th) 
-  http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/pagekpi50.asp   

3.  หนังสือ  29  ป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  5  กันยายน  2550 
4.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
รอบ 12 เดือน     



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 
ประวัติของกรรมการทุกทานประกอบดวย 4 รายการ คือ 

1. อายุ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประวัติการทํางาน และ 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
ไมมีการเปดเผย
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
1. รายงานประจําป 

2549 ที่เปน
รายงานประเมิน
ตนเอง 

2. คํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการ 
ป 2550 

มีการเปดเผย 
1. รายงานประจําป  

2549 ที่เปน 
รายงานประเมิน 
ตนเอง 

2. คํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการ  
ป 2550 

3. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ  
12 เดือน ป 2550  

มีการเปดเผย 
1. รายงานประจําป 

2549 ที่เปนรายงาน 
ประเมินตนเอง 

2. คํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการป 2550 

3. รายงานผลการปฏิบัติ
งาน รอบ 12 เดือน 
ป 2550 

4. ประวัติของ
กรรมการ ทุกทาน 

มีการเปดเผย 
1. รายงานประจําป  

2549 ที่เปนรายงาน
ประเมินตนเอง 

2. คํารับรองกาปฏิบัติ 
ราชการ ป 2550 

3. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 12 
เดือน ป 2550 

4. ประวัติของกรรมการ
ทุกทาน 

5. รายงานการจัดซื้อ
จัดจางตลอดทั้ง 
ป 2550 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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4.    การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 30) 
       4.1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการกํากับดูแลและติดตามระบบงานที่สําคัญของ 
มหาวิทยาลัย 3 ระบบ ไดแก การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากร
บุคคล  ดังนี้ 
 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ นคร) เปนประธาน
กรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  

2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายเรื่องการขยายเวลารับราชการของขาราชการ มสธ.  
3. สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการปรับโครงสรางคาจางและคาตอบแทนลูกจางเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

และแผนอัตราบุคลากร  
4. มีการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
5. มีการกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันเนนผลิตบัณฑิตและพฒันาสังคม  
6. ใหมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกิตติเมธีประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อทําหนาที่ศึกษาคนควาวิชาการเฉพาะ

ดานอยางลึกซึ้ง เพื่อความกาวหนาทางดานวิชาการ  
7. มีการติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณเงินรายได  
8. มีการติดตามฐานะทางการเงินเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย  
9. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนายุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน) เปนประธาน 
11. อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

(ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ นคร) เปนประธาน 
12. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2550 
13. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางเงินรายได 
14. แตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งอธิการบดี ตามขอบังคับฯ  

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอแตงตั้งอธิการบดี 
15. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโครงสรางและอัตรากําลังของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 
16. เสนอ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2550 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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หลักฐานอางอิง : ดูไดจาก  http://apple.stou.ac.th/Edocument/Meetings/meeting.htm          
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 6.2 
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 14 เมษายน 2549 วาระที่ 3.4   
4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 3.10 
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 วาระที่ 3.1 
6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 23 สิงหาคม 2549 วาระที่ 3.6 
7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 23 สิงหาคม 2549 วาระที่ 3.8 
8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 27 กันยายน 2549 วาระที่ 3.4 
9. รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วาระที่ 1.8 
10. คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 296/2548 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548  
11. คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1732/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 
12. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1699/2549 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
13. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 372/2548 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548 
14. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 3.1 
15. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 4.6 
16. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2550 วาระที่ 4.3 
17. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 วาระที่ 3.4 
18. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 วาระที่ 3.7 

4.2  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด ไดแก 
1. สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
2. อธิการบดีไดรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรดําเนินการของหาวิทยาลัย

ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
หลักฐานอางอิง :           

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2547 วันที่ 11 สิงหาคม 2547 วาระที่ 3.9 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2547 วันที่ 22 ธันวาคม 2547 วาระที่ 4.14 
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 4.1 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            
เกณฑการใหคะแนน 

 
 

หลักเกณฑการใหคะแนน กิจกรรม น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1.คณะกรรมการควรมีการ
ติดตามความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญไดแก 
 1) การควบคุมภายใน  
     และการตรวจสอบ  
     ภายใน 
2) การบริหารจัดการ 
    สารสนเทศ 
3)  การบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล 

20 ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน 

- มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน 1 
ระบบ 

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน 2 
ระบบ 

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน  
3 ระบบ 

2.  คณะกรรมการมีการ
ประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

10 ไมมีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร 

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑที่ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการประเมิน 
ผลงานของ
ผูบริหาร

สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑที่
ชัดเจนและ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.  บทบาทของสภามหาวิทยาลัย     
1.1  การมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย 
0.10 

(10 / 100) 
สภามหาวิทยาลัย มี
สวนรวมในการกําหนด
และใหความ เห็น
ทิศทางยุทธศาสตรและ
นโยบายของสถาบัน
อุดม ศึกษาและใหขอ 
สังเกตที่มีนัยสําคัญ 

5.0000 0.5000 

1.2  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 0.10 
(10 / 100) 

สภามหาวิทยาลัย
ติดตามผลการดําเนิน 
งานที่สําคัญตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
อยางครบถวนมากกวา
ปละ 2 คร้ัง 

5.0000 0.5000 

1.3  การประชุมของสภามหาวิทยาลัย      
1.3.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ควร ไดรับเอกสารประกอบวาระการ 
ประชุมกอนลวงหนา 

0.10 
(10 / 100) 

ไดรับเอกสารกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย 6.60
วัน 

4.8000 0.4800 

1.3.2  การเขาประชุมของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

0.20 
( 20 / 100) 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  แตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโดย
เฉลี่ยรอยละ 69.73 ของ
จํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

2.9730 0.5946 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                             

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.  รายงานทางการเงิน 0.10 
(10 / 100) 

จํานวนวันที่ใชในการปด
บัญชีประจําปมากกวา 
 90  วัน 

1.0000 0.1000 

3.  การเปดเผยสารสนเทศและ 
ความโปรงใส 

0.10 
( 10 /100) 

มีการเปดเผย 
1. รายงานประจําป  2549 
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
3. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550  รอบ  12  เดือน 
4. ประวัติของกรรมการทุกทาน 
5.  รายงานการจัดซื้อจนถึง 
ปจจุบันจัดจางตั้งแตตนป
จนถึงปจจุบัน 

4.0000 0.4000 

4.  การดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

    

4.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญไดแก 

1. การควบคุมภายในและระบบ  
ตรวจสอบภายใน 

2. การบริหารจัดการและสารสนเทศ 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

0.20 
(20 / 100) 

มีการติดตามทบทวนจํานวน  
3  ระบบ 

5.0000 1.0000 

4.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด 

0.10 
(10 / 100) 

มีการประเมินผลงานของ
ผูบริหารสูงสุดโดยมี
หลักเกณฑท่ีชัดเจนและตก
ลงกันไวลวงหนา 

5.0000 0.5000 

 1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 4.0746 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่  13 = 4.0746x 2 / 100  = 0.0815 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                            
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีวาระการประชุมเชิงนโยบายอยางชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยมีขอบังคับในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยใหไดผูทรงคุณวุฒิหลากหลายดาน ทําใหได

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
3. มีการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
1. แมวาจะมีการกําหนดนัดประชุมลวงหนา  แตเนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีภาระงานคอนขางมาก   

ทําใหกรรมการบางทานไมสามารถเขารวมประชุมไดทุกครั้ง   
2. หนวยงานเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุมลาชา และมีเรื่องเรงดวนมากทําใหสงระเบียบวาระการประชุม 

ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาชา 
 
หลักฐานอางอิง :   

ระบุไวโดยละเอียดแลวในแตละประเด็นการประเมินผล 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ผูจัดเก็บขอมูล :    

นายมนตรี     วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่) ** 
เบอรติดตอ : 0-2504-7131    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

รศ.ดร.กิติพงศ     หังสพฤกษ    
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

 งานประชาสัมพันธ  กองกลาง  
คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกระตุนการปรับระบบ
ราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในฐานะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่หลักในการผลิต

บัณฑิต  วิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่
สําคัญ  เห็นวาบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  คือ  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ดังนั้น  จึงใหกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขาย  และความรวมมือเพื่อใหผูรับบริการ  ชุมชน  หนวยงานตาง ๆ 
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  ใหมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตาง ๆ เพื่อรวมใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และการบริหาร
จัดการในเรื่องตาง ๆ อยางตอเนื่อง  เชน  การตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ เปนกรรมการในสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ
ที่ปรึกษาของสาขาวิชาตาง ๆ  การตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งไดเปดโอกาสใหภาคประชาสังคม หรือ
ภาคเอกชน  รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวของเขามารวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  เชน  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ 2552 – 02556) เพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุด  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดบริการการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  
ซึ่งเปดโอกาสใหมีผูแทนบัณฑิตพิการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเปนตน  นอกจากนั้นชมรมนักศึกษาและชมรม
บัณฑิตจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหแกประชาชนทราบโดยใช
ชองทางตาง ๆ ที่หลากหลาย  เชน  การจัดทํารายงานประจําป  การจัดทําขาว  มสธ.  การจัดทํา Website  stou.ac.th   เพื่อ
เผยแพรขอมูล  การจัดนิทรรศการในโอกาสตาง ๆ เชน  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
หนังสือพิมพมติชน   และคมชัดลึก   ตลอดจนผานทางสื่อวิทยุ   และทางสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
เปนตน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

170

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามชองทางตาง ๆ เชน  ตูรับขอคิดเห็น 
บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารบริหาร  และบริเวณหองรับสมัครนักศึกษา  ช้ัน  2  อาคารบริการ 1  จัด ใหมีสายดวน  หมายเลข 
02 -504-7788  เพื่อตอบปญหาและรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษาและประชาชน  ชองทางสื่อสารโดยผาน Chat  room  หรือ  
Web  board  เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งขอรองเรียนไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป  ทั้งในเรื่องการ
ใหบริการการเรียนการสอน  และการใหบริการทางวิชาการอื่น ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

กรรมการที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งจากภาคประชาชนและภาครัฐใหเขารวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ไดใหความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 – 5 
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โดยที่ 

 

ขั้นตอนที่ การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  
1   สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 
  สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียที่

เปนรูปธรรมชัดเจน 
  สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทนองคกร

ภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกัน
ผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 

2   สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและเลือกประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของ
หนวยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ 

3   สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล และ
ระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 

4   สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตามความ 
กาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะทีเลือกใหเปนไปตาม
ระบบ ที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

5   สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชนผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผาน
กระบวนการ หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 ดําเนินการแลว
เสร็จในขั้นตอน 

ที่  3 

3.0000 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
การที่มหาวิทยาลัยมีเครือขายชมรมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระจายอยูทั่วประเทศทําใหการรับฟง

ความคิดเห็นในดานตางๆ และการใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เปนไปไดอยางกวางขวางและทั่วถึง   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
ยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณ และหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง  โดยหนวยงานตาง ๆ แตไมไดมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดโดย  ก.พ.ร.  ซึ่งจะไดดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

 

หลักฐานอางอิง :  
 1.  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่  1859/2550  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2552 – 2556) ลงวันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
2.  คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่  962 / 2550  เรื่อง  คณะกรรมการจัดบริการการศึกษาสําหรับคน

พิการในระดับอุดมศึกษา  ลงวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2550 
 

หมายเหตุ   
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บขอมูล

อื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15    :     ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นายมนตรี   วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)   ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7131    
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 สํานักวิชาการ  
  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.กิติพงศ    หังสพฤกษ    
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

  สาขาวิชา 12 สาขาวิชา                                         
คําอธิบาย :   
 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุนรวมถึงลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) 
 บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษา หมายถึง การที่อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขา
รวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เทียบกับบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาทั้งหมด  โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรทานนั้นจะไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวชิาชีพหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นั้นก็ตาม 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 

1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือ
แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

5. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 
 การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 

1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           
สูตรการคํานวณ :  
 

 จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
X 100 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2548 2549 2550 

จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 

N/A N/A 984 

จํานวนบุคลากร - - 1,244 
ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- - 79.10 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา 

2 79.10 4.9100  0.0982 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ดําเนินการขออนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและตางประเทศ 
2. แจงผลการอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      (  )  รอบ  12  เดือน 
                                           

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
  

 

หลักฐานอางอิง :   ดูไดจากกองการเจาหนาที่  ดังนี้ 
       1. รายช่ือบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและตางประเทศ 
       2. เอกสารอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและตางประเทศ    
 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
ชื่อตัวชี้วัดที่ 16    :   รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นายมนตรี   วิเชียรมณี   
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)   ** 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7131    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.กิติพงศ    หังสพฤกษ    
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7008 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา            
คําอธิบาย :   

ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะ นับรวมอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรมมีปริญญา MFA (Master of Fine 
Arts) ซึ่งมีวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้ เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ.2550 (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเช่ียวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได  นอกนั้นการเทียบวุฒใด ๆ ให
เทากับวุฒิปริญญาเอกนั้น  จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก  สกอ.  เทานั้น 

สวนการนับเทียบวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร  MFA  นั้น  ใหนับไดในการประเมินรอบปงบประมาณ   
พ.ศ. 2550  แตจะไมใหนับในการประเมินรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

 
สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
X 100 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 136 158 159 
จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 372 377 367 
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

36.56 41.91 43.32 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 41.0 รอยละ 41.5 รอยละ 42.0 รอยละ 42.5 รอยละ 43.0 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1 ) / 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

2 43.32 5.0000 0.1000 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
     เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของอาจารยและบุคลากรจากแฟมประวัติและจัดเก็บในฐานขอมูล 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
กองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลดานวุฒิการศึกษาของอาจารยและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการจัดทําฐานขอมูลของอาจารยและบุคลากร ดังนั้น จึงสามารถรวบรวมขอมูล
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
บุคลากรบางทานที่ไดรับวุฒิเพิ่มเติมแตไมไดแจงกองการเจาหนาที่ ทําใหไมสามารถจัดเก็บขอมูลดังกลาวได 

ครบถวนและสมบูรณ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                                                               
หลักฐานอางอิง :    ดูไดจากกองการเจาหนาที่  ดังนี้ 

1.  แฟมประวัติบุคลากร 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัย 
3. ฐานขอมูลของบุคลากร 

 
 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                   (  )  รอบ  12  เดือน 

                                                                                                   
ชื่อตัวชี้วัดที่  17  : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

 รศ.ดร. วิภา    เจริญภัณฑารักษ   
(รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการ)                             
เบอรติดตอ : 0-2504-7007  

ผูจัดเก็บขอมูล :    
 คณะทํางานบริหารจัดการระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อตอบตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
เบอรติดตอ:    0 2 504 7597-8    

คําอธิบาย : 
 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของสถาบันอุดมศึกษาใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดภาระ
และความซ้ําซอนในการจัดทําสารสนเทศภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูล
สารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย และสามารถสนับสนุนการรายงานผลขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานขอมูลสารสนเทศตอหนวยงานอื่นๆ ภายใตระบบสารสนเทศที่มี
เอกภาพ ไดครอบคลุม โดยลดภาระ และความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา  

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศภายใน ใหมีขอมูลสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการแกหนวยงานภายนอก และประชาชนไดครอบคลุมตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการวัดคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา จะมี
ประเด็นการพิจารณาดังนี้  

 1. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําฐานขอมูลที่ครอบคลุม
องคประกอบการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานภายในสถาบันใหเกิดเปนระบบฐานขอมูลกลางของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน    ในการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผล และการบริการของแตละสถาบันใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ให
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลอาจจัดทําตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน   

2. ดานการใหบริการสารสนเทศ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก และ
ประชาชนผูสนใจ เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบัน ที่เปนเอกภาพ ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว   

3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศ โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจนวามีการสํารวจความพึงพอใจ
อยางไร  
 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550ดังนี้ 

ระบบยอย  4  ระบบในตัวช้ีวัดที่  17  สามารถใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการรายงานตัวช้ีวัดที่  18  ได 
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เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบัน อดุมศึกษา 
   - มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล และระบบ
สารสนเทศขององคกร  และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย 4 ระบบ 

1.0 - - มีแผนจัดทําระบบ 
ฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

2 ระบบ อยางนอย 
4 ระบบ 

2. ดานระบบการใหบริการขอมลูสารสนเทศ 
 - มีการพัฒนาการใหบริการขอมลูสารสนเทศให
สอดคลองตามพันธกิจ 

0.5 - 1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ อยางนอย 
4 ระบบ 

3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
 - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดีมาก 

0.5 50 -59 60-69 70 -79 80 -89 90 -100 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. ฝายปฏิบัติการไดเชิญประชุมคณะทํางานจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อประสานติดตามความกาวหนาพรอมทั้ง

กําหนดมาตรการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย  
2  ฝายปฏิบัติการเชิญคณะทํางานประชุมเพื่อมอบหมายงานและติดตาม  ความกาวหนาของการดําเนินงาน เชน 

การประชาสัมพันธลวงหนาใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีกรอกแบบสํารวจในหนา Web เปนตนรวมทั้งพิจารณาแตงตั้ง 
ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนผูทํางานในคณะทํางานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล  

3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศของ มสธ. ได
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยกรอกแบบสํารวจผานหนาเว็บของมหาวิทยาลัย  ต้ังแตวันที่ 16 กรกฎาคม -13 ตุลาคม 2550 

4. มหาวิทยาลัยไดนําขอมูลผูสําเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2549  เขาสูระบบฐานขอมูลแลวจํานวน 7,857 
รายการ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 50 และจะนําเขาสูระบบเพิ่มเติมอีกภายหลัง เนื่องจากเปนขอมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังเดือน
กันยายน ตามปฏิทินของกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยตองมีการตรวจสอบความถูกตองกอน ซึ่งไดแก  ขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษาภาคไล 2/2549 จํานวนประมาณ 6,780 รายการ จะนําเขาสูระบบประมาณพฤศจิกายน 2550 และขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษา ภาคซอมและภาคการศึกษาพิเศษ 2/2549 จํานวน 3,032 รายการ จะนําเขาสูระบบประมาณพฤศจิกายน
2550   

5. หนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการจัดทําแบบสํารวจเพื่อสํารวจภาวะการหางานของบัณฑิต ซึ่งกําหนดระยะเวลา
กรอกแบบ 1 ต.ค.50–25 ก.พ.51 นั้น มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการในชวงรับปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจําป 2549    
ระหวางวันที่ 26-28 ม.ค. 51 อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยไมสามารถระบุจํานวนผูตอบแบบสอบถามไดตองขึ้นอยูกับความ
รวมมือของบัณฑิตที่เขารับปริญญาบัตร  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

181

                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                   (  )  รอบ  12  เดือน 
                                                                                                   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

หมายเหตุ : * การดําเนินการบางสวนจะแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2551 ตามที่  สกอ. ไดขยายระยะเวลาดําเนินงาน
(บันทึก สกอ. ที่ศธ 0501(4)/ว.1146ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550)  จึงตองรอผลการประเมินคาคะแนนจาก  สกอ. 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

1. ดานระบบฐานขอมูลขอสถาบันอุดมศึกษา 
 - มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศขององคกร และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ระบบ 

0.5 
(1/2) 

N / A 1.0000 0.5000 

2. ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
 - มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ 

0.25 
(0.5/2) 

N / A 1.0000 0.2500 

3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล  
    สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

          - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีมาก 

 0.25 
(0.5/2) 

N / A 1.0000 0.2500 

 1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 1.0000 
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก(ในภาพรวม)ของตัวช้ีวัดที่  17 = 1.0000 x 2/100  = 0.0200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของตัวช้ีวัดหลายหนวยงาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) 
2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมอบอุปกรณที่ใชในการคําเนินงานที่ สกอ.ตองการ 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. มีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดและเงื่อนไขของตัวช้ีวัดในแตละปทําให  มสธ. ตองปรับแผนการทํางานใหม และมี 

เวลาจํากัดในการดําเนินใหเปนไปตามเปาหมายของตัวช้ีวัดทําใหมีผลกระทบกับภาระงานประจําดานอื่น 
2.   ปฏิทินการศึกษาของมสธ.คอนขางจะมีรายละเอียดที่แตกตางจากขอกําหนดทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ 

เวลาแตละภาคการศึกษา 
3. มสธ. จะนําขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 เสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติในชวงเดือนมีนาคม- 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังนั้น จึงอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินงานตามที่ สกอ. กําหนด 

หลักฐานอางอิง : 
 เอกสาร/หลักฐานที่จัดสงใหสกอ. ไดแก  

1.  รายงานการประชุมผูแทนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเพื่อตอบตัวช้ีวัดที่ 17  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ครั้งพิเศษ/2550 วันที่ 19 เมษายน 2550 และครั้งพิเศษ 2/2550 วันที่ 1 มิถุนายน 2550 

2.  แผนการจัดทําระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิต มสธ. 
ใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนดคือ 

      2.1 การนําขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ทุกระดับเขาสูระบบกลางทุกรายการ 
      2.2 การติดตามบัณฑิตระดับปริญญาเพื่อกรอกแบบสํารวจการหางานทํา โดยการสํารวจการหางานทําในระบบการ 
            จัดหางานฯ ของ สกอ.ใหไดรอยละของผูกรอกแบบตามที่ สกอ. กําหนด 

3. เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ 
      3.1 หลักฐานที่แสดงวา มสธ.  มีการพัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศสอดคลองตามพันธกิจ ไดแก 

            3.11. ดานนักศึกษา  
  http://www.stou.ac.th/  (ระบบสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตขอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
  http://www.stou.ac.th/Thai/Bachelor/  (ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี) 
  http://www.stou.ac.th./Thai/Grad_Stdy/ (ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา) 

            3.1.2 ดานบุคลากร   
                                 http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/offecestaff/  (สารสนเทศดานบุคลากร) 
                                 http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/school.pdf (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาขาวิชา) 
            3.1.3 ดานหลักสูตร  
                                 http://www.stou.ac.th/Course/50/home/ (สารสนเทศดานหลักสูตรปริญญาตรี) 
                                 http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/News/g21200.asp/ (สารสนเทศดานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 
     3.2 หลักฐานจํานวนและรายการที่ มสธ. ดําเนินการพัฒนาการใหบริการขอมลูสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกจิ 
            ( http://www.stou.ac.th/sar/17_18/index17.html )           
            ( http://www.stou.ac.th/sar/17_18/p17.html )   
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      3.3 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ มสธ. 
            (http://www.stou.ac.th/thai/kpi17poll/ ) 
      3.4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ มสธ. 

(ขอมูล  ณ วันที่ 16 ก.ค.50 – 13 ต.ค. 50 : (http://www.stou.ac.th/thai/kpi17poll/report17.asp)       
        3.5 ขอมูลการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ มสธ. ของ

ผูรับบริการ  (http://www.stou.ac.th/sar/17_18/KPI17_POLL.xls) 
      3.6 หลักฐานการใหบริการขอมูลตําแหนงงานภายใน มสธ. นําเขาประกาศรับสมคัรงานผานระบบการจัดหางาน 

ของบัณฑิต เพื่อบริการขอมูลตําแหนงงานใหแก บัณฑิต โดยสามารถนําขอมูลเผยแพรไดภายในเวลาที่ สกอ.  กําหนด 
                       ( http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/personnel/home/) 

4. เอกสารที่จะจัดสงใหสกอ. ในครั้งตอไป    
       4.1  หลักฐานการใหบริการรายงานขอมูลการหางานทําของบัณฑิต 
       4.2  รายงานผลการสํารวจการหางานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ ปการศึกษา 2549   โดยผูตอบแบบสํารวจไมนอยกวา  
              รอยละที่ สกอ. กําหนด 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 18 :  ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ.ดร. วิภา    เจริญภัณฑารักษ   
(รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการ)                             
เบอรติดตอ : 0-2504-7007 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
คณะทํางานบริหารจัดการระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อตอบตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย  
เบอรติดตอ  : 0-2504- 7597 -8 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ไดแก  ขอมูลนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา        1/2550 และจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนยปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม 73 แหง ในอันที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายตาม       ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  และเพื่อการเผยแพรขอมูลการอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว  
 โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน 3 ประเด็น คือ 

1) คุณภาพของขอมูลท่ีมีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง หมายถึง               
 1.1)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 3 ฐาน 
    1.2)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 3 ฐาน 
2)  ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด   หมายถึง  

2.1)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ของ      ภาคการศึกษาที่ 
1/2550 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
พิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 

2.2)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงช่ือเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร พรอมทั้งแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล และชองทางการติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,   
E-mail) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 โดยพิจารณาจากวันที่ลงทะเบียน
รับเอกสาร 
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3)  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลท่ีมีความถูกตอง   หมายถึง  
3.1)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่มีจํานวนขอมูล

ครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทางเว็บไซตของ
สถาบันอุดมศึกษา  

 3.2)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่มีรูปแบบตรง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน น้ําหนัก  
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. คุณภาพของขอมูล 3 ฐาน 
ที่มีความสมบูรณและตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 

0.80 
 

ขอไม 
สมบรูณ 

และไมตรง
ตามรูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูลยังไม
สมบูรณแตตรง
ตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง
หรือขอมูล 
สมบูรณแตไม
ตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 

ขอมูล 
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 1 ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน 
กลาง 2 ฐาน 

ขอมูล 
สมบูรณและ 
ตรงตาม 
รูปแบบ
มาตรฐาน 
กลาง  3 ฐาน 

2. ผลสําเร็จของการสงขอมูล
ทั้ง 3 ฐาน และสงช่ือเว็บไซตที่
เผยแพรรายงานขอมูล พรอม
รายช่ือคณะทํางาผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

0.40 ภายในวันที่  
27 ส.ค. 50 
อยางนอย 

1 ฐาน 

ภายในวันที่ 
20 ส.ค. 50 
อยางนอย 

2 ฐาน 

ภายในวันที่ 13 
ส.ค. 50 
อยางนอย 

2 ฐาน 

ภายในวันที่  
6 ส.ค.50 
อยางนอย 

2 ฐาน 

ภายในวันที่ 30 
ก.ค. 50 
ทั้ง 3 ฐาน 

3. ผลสําเร็จของการเผยแพร 
รายงานขอมูล 3 ฐาน ที่มีความ
ครบถวนตรงกัน และมีรูปแบบ
ถูกตองตามที่กําหนด โดย
เผยแพรผานเว็บไซตของ
สถาบันอุดมศึกษา 

0.80 จํานวนขอมูล
ไมตรงกันและ

รูปแบบ
รายงานไมตรง
ตามที่กําหนด 

- จํานวนขอมูล 
1 ฐาน

ครบถวน 
ตรงกันและ
รูปแบบ

รายงานตรง
ตามที่กําหนด 

จํานวนขอมูล 
2 ฐาน

ครบถวน 
ตรงกันและ
รูปแบบ

รายงานตรง
ตามที่กําหนด 

จํานวนขอมูล 
3 ฐาน 

ครบถวน 
ตรงกันและ
รูปแบบ 

รายงานตรง
ตามที่กําหนด 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.   ฝายปฏิบัติการไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดที่ 18 จาํนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1.1 การประชุมครั้งพิเศษ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 เพื่อประสาน ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานใหเปนไป 
ตามขอกําหนดของ สกอ. พรอมทั้งกําหนดมาตรการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

1.2 การประชุมครั้งพิเศษ 2/2550 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เพื่อติดตามความกาวหนาของการปรับขอมูลในฐานทั้ง 3 ให
ถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน  และพิจารณาแตงตั้งผูรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ใหเปน ผูทํางานในคณะทํางานบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล  

1.3 การประชุมครั้งพิเศษ  3/2550  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เพื่อแจงที่ประชุมทราบขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
ตัวช้ีวัดที่ 18 จากการประสานงานกับ สกอ. และติดตามความคืบหนาในการดําเนินการตามขอกําหนดของ สกอ. 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
ภายในตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

 1. คุณภาพของขอมูล 3 ฐานที่มีความสมบูรณและ
ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 

0.4  
(0.8/2) 

1.0000 0.4000 
 

2. ผลสําเร็จของการสงขอมูลทั้ง 3 ฐาน และสงช่ือ
เว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูล พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

0.2  
(0.4/2) 

1.0000 0.2000 

3. ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูล 3 ฐาน  
ที่มีความครบถวนตรงกัน และมีรูปแบบถูกตอง
ตามที่กําหนด โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
สถาบันอุดมศึกษา 

0.4  
(0.8/2) 

ดําเนินการตาม
ขอกําหนดแลวรอ
ผลการประเมินคา
คะแนนจาก  
สกอ. 

1.0000 0.4000 

 1 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 1.0000 

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม)ของตัวช้ีวัดที่  18 =  1.0000 x 2 / 100 = 0.0200 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดหลายหนวยงาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) โดยมีเปาประสงคใหระบบบริหารจดัการภายใน มสธ. มีประสทิธิภาพ  และทันสมัย 
2. ความพรอมสมบรูณของขอมูลนักศกึษา อาจารย และหลักสูตร ที่หนวยงานมีอยูแลวเกือบทั้งหมดตรงตามรายการที่ สกอ.กําหนด 
3. ความพรอมสมบรูณของอุปกรณที่ใชในการคําเนินงานเพื่อแปลงขอมูลตามโครงสรางที่ สกอ.ตองการ 
4. ความพรอมดานบุคลากรที่มีความรู มีทักษะ และเขาใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. การดําเนินงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปดและเปนการศึกษาทางไกลทําใหไมสามารถจัดทําขอมูลตามโครงสราง

ขอมูลที่ สกอ. ตองการไดในบางรายการ การใหระบุวานักศึกษาลงทะเบียนเปนนักศึกษาเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา  มสธ. ไม
สามารถตอบได เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนไดตามอัธยาศัย จะเรียนอยางไรก็ไดตามความพรอมของตนเอง หรือช้ันปที่ศึกษา 
มสธ. ไมสามารถระบุไดวานักศึกษาอยูระหวางการศึกษาในชั้นปใด เพราะนักศึกษาสามารถจะเลือกเรียนวิชาใดก็ตามโครงสราง
ของหลักสูตร 

2. ขอมูลบางรายการที่ตองการใน อดีต มสธ.  ไมเคยจัดเก็บไว เชน ขอมูลของนักศึกษาวามีความถนัด / ความสนใจพิเศษ
ทางดานใด หรือขอมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา และพี่นองของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญของ มสธ.เปนผูที่มีงานทําอยูแลว 
และรบัผิดชอบคาใชจายเอง 

 

หลักฐานอางอิง :  
 เอกสาร/หลักฐานที่สงให สกอ. ไดแก 
1. บันทึกขอความจาก มสธ. ถึง สกอ. เรื่องขอสงขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของภาค 1/2550 

(http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/report_data.pdf) 
2.  เอกสารสรุปการจัดทําขอมูลตามรายการที่ สกอ. กําหนด โดยสงให สกอ.  ในวันที่  27 กรกฎาคม 2550 ไดแก 

(1)   ดานนักศึกษา 49 รายการ    (2)   ดานบุคลากร 35 รายการ และ(3)   ดานหลักสูตร 27 รายการ 
(http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/report_data.pdf) 

3.  เอกสารรายงานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรที่เผยแพรผานทางเว็บไซตของ มสธ. 
ในวันที่ 27  กรกฎาคม 2550  ทั้ง 3 ฐาน  จํานวน 7 ตาราง  (http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/report18.pdf )                        

4. ช่ือเว็บไซตของ มสธ. ที่เผยแพรรายงานขอมูลทั้ง 3 ดาน  ( http://www.stou.ac.th/sar/17_18/index18.html) 
5. รายช่ือคณะทํางานบริหารจัดการระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยพรอมหมายเลขโทรศัพทและ E-mail address 

(http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/name17_18.pdf ) 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                          ( )  รอบ  12  เดือน 
                                            
ชื่อตัวชี้วัดที่  19  :  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

 รศ.ดร.เอกพล   หนุยศรี       
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
นางนพวรรณ    จารุโรจนเนาวรัตน  
(ผูอํานวยการกองแผนงาน) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7151 
นางสาวญาดา  มุมบานเซา 
(หัวหนางานติดตามและประเมินผล)                         
เบอรติดตอ : 0-2504-7153 

คําอธิบาย :   
เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่ เปนงบดําเนินการและงบลงทุน  ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายใน
การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อม
ราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) แสดงในรูปสัดสวน 
 บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเองวา
เหมาะสมเพียงพอหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง 
 คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ที่เกี่ยวกับ 

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษา 
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ 

(กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- คาจางบุคลากร 

งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  

สูตรการคํานวณ :  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ.2550  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช ไดรับงบประมาณจากงบประมาณแผนดินและ

จัดสรรเงินรายได เปนงบดําเนินการและงบลงทุน พัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศทั้งใน
สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนาทั้ง 10 แหงที่กระจายอยูทุกภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา และคาจางบุคลากร เทียบกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

  
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  

2548 2549 2550 
1. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

N/A 
 

N/A 

N/A  
 

N/A 

262,186,190.04 
 

115,884.08 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 - 3,499 บาท 3,500 - 4,999 บาท 5,000 - 5,999 บาท 6,000 - 6,999 บาท 7,000 บาทขึ้นไป  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)=(3)x(1) / 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ 
ตอนักศึกษา 

2 2,262.49 1.0000 0.0200 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (บาท) รายการคาใชจาย  
งบดําเนินการ งบลงทุน 

- คาใชจายในระบบหองสมุดและแหลงคนควา 37,224,288.31 553,030.93 
- คาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 57,946,989.44 41,742,327.50 
- คาใชจายในศูนยสารสนเทศ 3,359,363.08 - 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 14,186,000.63 67,395,924.12 
- คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศของศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย 

37,700,005.53 2,078,260.50 

รวม 150,416,646.99 111,769,543.05 
รวมทั้งสิ้น 262,186,190.04  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (คน/ชุดวิชา) ระดับ 
ภาค 2/2549 ภาค 1/2550 

- ปริญญาตรี 107,914.67 116,269.00 
- บัณฑิตศึกษา 3,155.50 4,429.00 

รวม 111,070.17 120,698.00 
รวมเฉล่ีย 115,884.08 

 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.     มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดนโยบาย มาตรการ ตัวช้ีวัดเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ เชน 
1) นโยบายการพัฒนารูปแบบของสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการถายทอดความรู และกระตุนใหเกิดความสนใจใฝรูของนักศึกษา  มีมาตรการมุงเนนใหมีการสํารวจ 
วิเคราะหการลงทุนพัฒนาสื่อ / เทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนทางไกลและทดแทนการใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) นโยบายการเพิ่มศักยภาพแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในระบบทางไกลใหมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาทุกระดับไดอยางทั่วถึง  มีมาตรการเรงขยายสารสนเทศเพื่อการเรียนรูให
ครอบคลุมการเรียนการสอนของนักศึกษาทุก ระดับ และพัฒนาใหเปนในรูปแบบดิจิทอลเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใหบริการแกนักศึกษาในระบบ online  ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

2. มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินและจัดสรรเงินรายไดในสวนของเงินรายไดประจําปสนับสนุน
งบดําเนินการ เงินคงคลังสนับสนุนการลงทุน และเงินกองทุนเปนงบอุดหนุนการพัฒนาระบบตางๆ เปนตน 
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3. มหาวิทยาลัยมีระบบหองสมุดทั้งในสวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา ที่กระจายอยูในสวนภูมิภาค 10 ศูนยทั่ว
ประเทศ เพื่อใหบริการนักศึกษาและผูเรียนอยางทั่วถึง 

4.   มหาวิทยาลัยจัดใหมีเอกสารและสื่อการสอนใหบริการที่ “ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.” ที่จัดตั้ง
ในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัด 75 แหง หองสมุดประชาชนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 แหง หองสมุดประชาชน   สังกัด
สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว หองสมุดประชาชนบางเขน หองสมุดประชาชนภาษีเจริญ หองสมุด 
วัดราชโอรสาราม หองสมุดติณสูลานนท โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจําคลองเปรม    
ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจํานครศรีธรรมราช 

5. มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนและเอื้ออํานวยการเรียนการสอน ทั้งในสวนกลางและ 
ศูนยวิทยพัฒนาทั้ง 10 ศูนย   
6.  มหาวิทยาลัยมีศูนยสารสนเทศ ทําหนาที่ในการใหบริการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา ตอบปญหา
นักศึกษา ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนระบบทางไกลแกนักศึกษาและผูเรียน                    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

1. มหาวิทยาลัยไดรบัจัดสรรเงินจากงบประมาณแผนดินในสัดสวนที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มี
จํานวนมาก   

2. การกําหนดตัวช้ีวัด คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษานี้ ไม
เหมาะสมกับการบังคับวัดประเมนิในมหาวิทยาลัยเปด โดยเฉพาะ ในกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยในระบบทางไกลที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเหมอืนมหาวิทยาลัยทั่วไป ซึ่งในขณะที่มหาวิทยาลัยเห็น
ความสําคัญตอการลงทุนและสนบัสนุนการดําเนินงานในมิติของการพัฒนาสถาบันอยางเต็มที่ แตดวยจํานวนนักศึกษาในแต
ละปการศึกษาทีม่ีจํานวนมากกวาในมหาวิทยาลัยปดโดยทั่วไป จึงทําใหผลการวิเคราะหในตัวช้ีวัดนี้ไมสามารถทีจ่ะเปนไป
ตามเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนดได 

3. ก.พ.ร. ไมควรกําหนดเกณฑประเมินดังที่ปรากฏมาบังคับใชวัดประเมินมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปด  
เปนเกณฑเดียวกันเพราะมหาวิทยาลัยทั้งสองลักษณะมีบริบทบางสวนที่แตกตางกัน 

4. หลักการและแนวทางการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาของ สกอ. ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน ในกรณีการ
วิเคราะหที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเปด      

 

หลักฐานอางอิง :   
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ชื่อตัวชี้วัดที่  20 :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    

รศ.ดร.เอกพล   หนุยศรี       
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน) 
 เบอรติดตอ : 0-2504-7006 

ผูจัดเก็บขอมูล :     
รศ. อรรฆยคณา    แยมนวล  
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา)        
 เบอรติดตอ : 0-2504-7181 

คําอธิบาย :   
1. สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2. การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

3. กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม 
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
เหตุผล : 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สถาบัน 
อุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาความรูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรูจํานวน 2 แผน โดยเลือกจัดการความรูที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ  
บนพื้นฐานกระบวนการในการวิเคราะหองคความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหลักฐาน
อางอิงหมายเลข 1 นําเสนอคณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ประกาศเปนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหแตละหนวยงานใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการจัดการความรู
ของหนวยงาน ในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูไดพิจารณาจากแผน 3 ป (แผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู  พ.ศ. 2549-2551 )รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 2 และผลการประเมินการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 3 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ใหแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 

เมื่อไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ครบ 6 เดือนคณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
ได ทําการวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 4 และไดพิจารณา 
ทบทวนเพื่อปรับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ใหมีความเหมาะสม รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 5 

ผลการดําเนินการโดยสรุปในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ศูนยกลางในการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุน และเอื้ออํานวยเพื่อใหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย  
มีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการจัดการความรู ภายใตภาระหนาที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ          
จํานวน 29 หนวยงาน 
 2. กําหนดกรอบการพิจารณางบประมาณการจัดการความรู ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
 3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จัดสรรงบประมาณใหดําเนินการจัดการความรู 400,000 บาท 
 4. ปรับโครงสรางคณะกรรมการจดัการความรูของมหาวิทยาลัย 
 5. ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการเผยแพรและสื่อสารความรูโดยชองทางตางๆ ดังนี้ 
  1) จัดทําสาร  
   2)  จัดทํา web  
   3)  หนังสือเวียนตาง ๆ 
 6. ผลการประเมินตนเองของหนวยงาน เกี่ยวกับการจัดการความรู 3 ครั้ง 
      - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.49 – 31 มี.ค.50) 
      - ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ( 1ต.ค.49 – 30 มิ.ย.50) 
       - ครั้งที่ 3 รอบ 12เดือน ( 1ต.ค.49 – 30 ก.ย.50) 
 7. หนวยงานจัดทําแผน/โครงการ การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.  2550 จํานวน  29   แผน/โครงการ  
 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ จัดการความรูและจัดสรรเงิน       
งบประมาณใหหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานงานและ อํานวยความสะดวกเพื่อใหการจัดการความรูในภาพรวมบรรลุ
เปาหมาย 
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 9.  มีฐานขอมูลนักศึกษา 1 ฐาน 
 10. มีการจัดการความรู 2 กระบวนงาน/แผน 
  1) การเพิ่มชองทางการใหบริการแกนักศึกษา 
  2) การจัดสงเอกสารการสอน 
 11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช มอบหมายใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน          
อธิการบดี เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดําเนินการจัดการความรู และสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ พัฒนาคน พัฒนางาน  
 12.การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการปรับกระบวนการทํางานสูการบริการที่เปนเลิศระหวางสํานักบริการการศึกษา      
และสํานักทะเบียนและวัดผล 
 13. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบทะเบียนและวัดผล ระหวางสํานักทะเบียนและวัดผลและสํานักคอมพิวเตอร 
 14. คณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยไดทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย 
 15. การบรรยายเสริมสรางความรู เรื่อง Benchmarking เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
 16. การเสวนา เรื่อง อนาคตขาราชการในมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนระบบซีเปนระบบแทงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 
 17. จัดกิจกรรม KM Day ป 2550 เมื่อวันที่19 กันยายน 2550 ใหหนวยงานนําเสนอผลการจัดการความรูและ 
 จัดนิทรรศการ 
 18. การบรรยายเสริมสรางความรูเรื่อง เครื่องมือ KM เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550  
 19.  การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 
 เพื่อใหสามารถพิจารณาผลงานที่ดําเนินการตามแผนไดชัดเจนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยไดจัดทําตารางรายละเอียด        
ผลการดําเนินงานรายตัวช้ีวัด ตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ปรับปรุง) รายละเอียด
ตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 6 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 

           
            โดยที่ 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ 
1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
5. มีการนําเอาผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรูใหเปน

สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4) =(3) x (1) / 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

2 ดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5.0000 0.1000 
 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอช้ีแจงการปฏิบัติงานตามที่ปรากฏรายละเอียดในขอมูลผลการดําเนินงาน
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนตามเกณฑ จึงไดนําผลการปฏิบัติงานมาระบุ 
ในแตละขั้นตอนตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 คณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูโดยพิจารณาจากแผน 3 ป 
(แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู   พ.ศ. 2549-2551 )รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 2 และผลการประเมินการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 3 และมหาวิทยาลัยไดประกาศแผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหแตละหนวยงานใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการ
จัดการความรูของหนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ นําไปดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูของหนวยงานตอไป และไดมอบหมายใหคณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย นําผลการ
ประเมินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 ไปพิจารณาและนําผลการประเมินไปประยุกตใชในการจัด
กิจกรรม เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่เห็นเปนรูปธรรมไดแกการจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชมหนวยงาน และมีการปรับ
แบบการประเมินตนเองของหนวยใหมีความกะทัดรัด สะดวกยิ่งขึ้นและสรางความเขาใจ เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือใน
การนําการจัดการความรู ไปเปนเครื่องมอืในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร รวมทั้งไดนําผลการประเมิน
กิจกรรมมาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 2 และ 3 มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50 

และไมนอยกวารอยละ 100 ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดดําเนินการบรรลุตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู   ปงบประมาณ  

พ.ศ  2550 รอยละ 100โดยขยายเปาหมายจัดการความรู จากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีหนวยงานนํารองดําเนินการ
จัดการความรู  9 หนวยงานเปน 18  หนวยงาน และจากการประสานงานมีหนวยงานตางๆ จัดทําแผน / โครงการการจดัการ
ความรู  29  หนวยงาน  รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 7 

  การบริหารจัดการภารกิจการจัดการความรู มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ใหทําหนาที่รับผิดชอบกําหนดนโยบาย แนวทางพัฒนา และใหการสนับสนุนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.  2550 ไดดําเนินการปรับโครงสรางคณะกรรมการใหมที่เนนการมี
สวนรวม เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการ ฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 8 

  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบภารกิจ
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ดวยขอจํากัดดานอัตรากําลังจึงใชแนวทางการทํางานแบบขามสายงานในรูปแบบ 

  คณะทํางาน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 1 คณะ รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง
หมายเลข 9 เพื่อทําหนาที่ประสานงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดในการวางแผนจัดกิจกรรม เสนอ
ความคิดเห็นและดําเนินการจัดกิจกรรม 

  การสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินการจัดการความรู คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยไดพิจารณา 
กําหนดกรอบการพิจารณางบประมาณ การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 
หมายเลข 10 และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธริาช ไดจัดงบประมาณใหเพื่อดําเนินการจัดการความรู วงเงิน 400,000 บาท รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง
หมายเลข 11 

   ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไดสื่อสารขอมูล ขาวสารเพื่อเผยแพร  ประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจ โดยการจัดทําสารศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํา web  site และทําหนังสือเวียนตางๆ 
รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานหมายเลข 12  

  การสนับสนุนใหจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีดําเนินการ 2 ครั้ง   
   1.  การปรับกระบวนการทํางานสูการบริการที่เปนเลศิระหวางสํานักบริการการศึกษาและ สํานัก 
  ทะเบียนและวัดผล รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 13 

   2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบทะเบียนและวัดผล ระหวางสํานักทะเบียนและวัดผลและ สํานัก 
 คอมพิวเตอร รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 14 

  การดําเนินการปรับกระบวนงานในหนวยงานทําใหเกิดฐานขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 1 ฐาน ไดแกฐานขอมูล
นักศึกษา  
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  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูใหแกบุคลากร และเจาหนาที่ 
ที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู รวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ไดดําเนินการประเมินผลการจัดทุกครั้ง 
   1. การบรรยายเสริมสรางความรู เรื่อง Benchmarking เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง
หมายเลข 15  

  2. การเสวนา เรื่อง อนาคตขาราชการในมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนระบบซีเปนระบบแทง  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 16 
   3.  การบรรยายเสริมสรางความรูเรื่อง เครื่องมือ KM เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง
หมายเลข 17 

   4. การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2550 รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 18 
 จากการสนับสนุนใหหนวยงานใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือการพัฒนางาน พัฒนาคนแลว จึงไดจัดใหมี 
เวทีการนําเสนอผลงานโดยการจดักิจกรรม KM day  ป 2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 และใหมีการจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานใหผูสนใจไดชม เอกสารนําเสนอผลงาน รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 19 จากการจัดกิจกรรม 
ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเพื่อนําผลมาปรับปรุงการจัดกรรมในครั้งตอไป รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 20 
   และเพื่อใหหนวยงานตางๆไดมีสวนรวมรับรูการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
จึงไดริเริ่มกิจกรรมการเยี่ยมชม โดยใหหนวยงานสงผูแทนหนวยงานละ 1 คน มาทําหนาที่เปนเครือขายการจัดการความรู 
ของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงต้ังเปนกรรมการดังกลาว รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข  21 
  และไดจัดใหมีกิจกรรมการเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ผลการเยี่ยมชมเพื่อช่ืนชม เปนกําลังใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข  22 และไดจัดทํารายงานการเยี่ยมชม รายละเอยีดตามหลักฐาน
อางอิงหมายเลข  23 

 
ขั้นตอนที่ 4  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการจัดการความรู โดยใหหนวยงาน
ประเมินตนเอง 3 ครั้งไดแก รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 24 
เพื่อรายงานความคืบหนาการดําเนินการจัดการความรู และนําผลการประเมินไปปรับการดําเนินการในรอบการประเมิน 
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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ขั้นตอนที่ 5 มีการนําเอาผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
  การประเมินผลการดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการ 2 สวน ไดแก 
  1. การจัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยหนวยงานกลาง คือ ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดจัดใหมีการประเมิน เพื่อประเมินความสําเร็จการจัดกิจกรรม และนําผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ตอไป ตามที่ไดระบุไวในขั้นตอนที่ 2 ,3 แลว 
  2. การจัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประเมิน เพื่อประเมิน
ความสําเร็จการจัดทําแผน / โครงการของหนวยงาน ตามที่ไดระบุไวในขั้นตอนที่ 4 แลว เพื่อหนวยงานจะไดนําผลไป
ปรับปรุงการจัดทําแผน / โครงการของหนวยงานในปตอไป และเพื่อหนวยงานกลางจะไดนํามาพิจารณากําหนดแนว
ทางการสงเสริม และอํานวยความสะดวกเพื่อใหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพัฒนายิ่งขึ้น 

  จะเห็นไดวาการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ.  2549 ซึ่งเปนปแรกของการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดจัด
เสริมสรางความรูเพื่อใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ.  2550 มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหเนนการจัดการความรูดานการบริการที่เปนเลิศ  และสืบเนื่องจากการที่สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ไดติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และ
ไดแจงการเพิ่มเติมรายละเอียดคําอธิบายในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ใหมหาวิทยาลัยทราบ เมื่อ 1 มิถุนายน 2550 โดยสรุปก็คือ ก.พ.ร. 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผล กระบวนงานที่ไดจัดการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ . 2550 จํานวน 2 แผน /
โครงการเทานั้น  

 คณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยจึงได ทําการวิเคราะห SWOT รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 
หมายเลข 4 และดวยเหตุผลที่มหาวิทยาลัยไดเลือกอยูใน "กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม" ซึ่งในการ
ปฏิบัติพันธกิจ จะเนนการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการ 
 คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพนั้น หนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา ทั้งสาขาวิชา
ซึ่งเปนหนวยงานหลักและสํานักตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนจะตองมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่องเพื่อให
การบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงไดดําเนินการทบทวน และปรับแผนยุทธศาสตรการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับประเด็นสําคัญๆ  ดังนี้  

1. การปรับปรุงกระบวนงานที่ใหบริการแกนักศึกษา โดยเนนการใหบริการที่รวดเร็ว นําเทคโนโลยีมาใชจัดทําเปน    
ฐานขอมูล 
 2. การปรับระบบการทํางาน ใหงานจัดสงเอกสารการสอนทางไปรษณีย ไปยังนักศึกษาเปนไปอยางรวดเร็ว และมี   
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ยังคงตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๆ ไวในการปรับแผนการจัดการความรูใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นี้ รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 5 
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  3. สวนการปรับลดตัวช้ีวัดบางสวนในแผนยุทธศาสตร เนื่องจากมีความชัดเจนในนโยบายที่จะมอบหมายให 
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยแทนกองการเจาหนาที่ ซึ่งเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยต้ังแตแรกเริ่ม (ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ชวงการจัดทําแผน 3 ป )  
คณะทํางานฯ จึงไดปรับภารกิจของกองการเจาหนาที่ออกจากแผนยุทธศาสตร 
                 4. มหาวิทยาลัยมนีโยบายใหดําเนินการจัดการความรูใหเปนระบบโดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยกอน รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 5 
 เมื่อไดดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรดังกลาวแลว คณะทํางานฯ ไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่ไดดําเนินการ
จัดการความรู และไดขอสรุปที่จะนําเสนอรายงานตามที่ ก.พ.ร.กําหนดใหนําเสนอ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนการปรับ
กระบวนงาน ดังนี้ 
  1.  แผนการปรับกระบวนงาน การเพิ่มชองทางการใหบริการแกนักศึกษา ฝายประสบการณวิชาชีพ 
สํานักวิชาการ รายละเอียดตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 25  
  2.  แผนการปรับกระบวนงานแกปญหาการจัดสงเอกสารการสอน ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
สํานักบริการการศึกษา รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง หมายเลข 26 
 การปรับกระบวนงานทั้ง 2 แผนไดดําเนินการปรับกระบวนงาน และมีการนําการปรับไปสูการปฏิบัติงาน
ตามปกติ นอกจากนี้ไดมีการประเมินผลการปรับกระบวนงาน และประเมินความพึงพอใจการใชบริการ 

  
 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญใหความรวมมือ 
2. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหมีการทํางานในลักษณะขามสายงาน ทําใหเกิดคณะทํางานรวมทํางานดวยความสมัคร

ใจ จึงเปนกําลังเสริมบุคลากรหลักที่มีจํานวนจํากัด 
3. มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดการความรู 
4. มหาวิทยาลัยมีชองทางการเผยแพรที่หลากหลาย 

 
 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. การทําความเขาใจใหทุกคนยอมรับเครื่องมือการพัฒนาใหมๆ  ตองใชเวลาเพราะตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีในการ  
ทํางานจากที่เปนอยูเดิม การใหความรวมมือและการไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก  

2. การเปดโอกาสใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรูไปพรอมๆกันในเวลาเดียวกันโดยอิสระ ทําใหไมเห็นผล
ในภาพรวมที่ชัดเจน 

3. มีบุคลากรบางสวนเห็นการจัดการความรูเปนเรื่องไกลตัว ไมใหความสําคัญเทาที่ควร 
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หลักฐานอางอิง : มีทั้งหมด  26 หมายเลข  ดังนี้ 

 1. แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ( ฉบับที่ 1 ) 
 2. แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู(พ.ศ. 2549 – 2551) 
 3. ผลการประเมินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 4. ผลการวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
 5. แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (ฉบับปรับปรุง) 
 6. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง) 
  7. แผนงาน/โครงการ การจัดการความรูของหนวยงาน 29 หนวยงาน 
 8. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2513/ 2550 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของ 
มหาวิทยาลัย 
 9. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ที่ 1242/ 2550 เรือ่ง การแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
 10. กรอบการพิจารณางบประมาณ การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 11. เอกสารงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.  2550 
 12. สารของศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา web และแฟมเอกสารเวียน 
 13. เอกสารสรุปผลการปรับกระบวนการทํางานสูการบริการที่เปนเลิศ สํานักบริการการศึกษา 
 14. เอกสารสรุปผล การแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบทะเบียนและวัดผล 
 15. ผลการสํารวจความคิดเห็นการบรรยายเสริมสรางความรู เรื่อง Benchmarking 
 16. ผลการสํารวจความคิดเห็นการเสวนา เรือ่ง อนาคตขาราชการในมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนระบบซีเปนระบบแทง 
 17. ผลการสํารวจความคิดเห็น การเสริมสรางความรู เรื่อง : เครื่องมือ KM 
 18. สรุปเนื้อหาการบรรยาย เรื่องการจัดการความรู 
 19. เอกสารการนําเสนอผลงาน ของหนวยงานตางๆในวัน KM day ป 2550 
 20. ผลการสํารวจความคิดเห็นการนําเสนอผลการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550ของหนวยงาน 
 21. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่2539/ 2550 เรื่องแตงตั้งผูแทนหนวยงานใหทําหนาที่เครือขายการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
 22. บันทึกการเยี่ยมชม การนําเสนอผลการจัดการความรูป 2550 ของสํานักบริการการศึกษา 
 23. รายงานการเยี่ยมชมการจัดการความรูของสํานักบริการการศึกษา เรื่องการจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 24. ผลการประเมินตนเองของหนวยงาน  
 25. เอกสารการปรับกระบวนงาน การเพิ่มชองทางการใหบริการแกนักศึกษา ฝายประสบการณวิชาชีพสํานักวิชาการ 
 26. เอกสารการปรับกระบวนงาน แกปญหาการจัดสงเอกสารการสอน ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
                    สํานักบริการการศึกษา 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                            
ชื่อตัวชี้วัดที่  22 :  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร. ลัดดาวัลย   เพชรโรจน       
(ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) **                              
เบอรติดตอ : 0-2504-7501 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7002 

     ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 12 สาขาวิชา   
คําอธิบาย :   
 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ.2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 โดยการนับหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใช
นับตามชื่อปริญญา 
  
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 
หลักฐานที่แสดงถึงหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตร  คือ  การประทับรับทราบหลักสูตรจาก  สกอ. 
 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
X 100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                            
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 1. หลักสูตรที่เปดสอนในปงบประมาณ 2550 มีจํานวน 75 หลักสูตร (ไมนับรวมหลักสูตรที่ปดรับนักศึกษาใหม 
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร)   ไดแก 

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี รวม 

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร                    - 2 - 5 7 
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร                   1 6 2 4 13 
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ             - 2 1 11 14 
4. สาขาวิชานิติศาสตร          - - - 2 2 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       - 3 - 6 9 
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร              - 1 - 1 2 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร                 - 1 - 3 4 
8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร   - 1 - 6 7 
9. สาขาวิชารัฐศาสตร                        - 1 - 2 3 
10.สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
     และสหกรณ                      

- 2 - 8 10 

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร                 - 1 - 1 2 
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
      เทคโนโลยี         

- - - 2 2 

รวม 1 20 3 51 75 
 

2. หลักสูตรที่เปดสอนตามขอ 1 จําแนกตามความเปนมาตรฐานได  2  ประเภท  ไดแก 
2.1 หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ 2548  ของกระทรวง 

ศึกษาธิการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร / สกอ. (ทบวงฯ)  ไดประทับตรารับทราบการใหความเห็นชอบแลว  
จํานวน  70  หลักสูตร  จําแนกไดดังนี้ 

1.  หลักสูตรที่พัฒนา / ปรับปรุงกอนประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  
จํานวน  68  หลักสูตรไดแก 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                            

 
จํานวนหลักสูตร 

สาขาวิชา 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร                    2 - 5 7 
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร                   5 2 4 11 
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ             2 1 9 12 
4. สาขาวิชานิติศาสตร          - - 2 2 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       3 - 6 9 
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร              1 - 1 2 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร                 - - 3 3 
8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร   1 - 6 7 
9. สาขาวิชารัฐศาสตร                        1 - 2 3 
10.สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
     และสหกรณ                      

1 - 8 9 

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร                 1 - 1 2 
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
      เทคโนโลยี         

- - 1 1 

รวม 17 3 48 68  
 

                    2) หลักสูตรที่ปรับปรุงหลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จํานวน  
2 หลักสูตร  ไดแก 

จํานวนหลักสูตร 
สาขาวิชา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร                       1 - 1 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         - 1 1 

รวม 1 1 2  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                            

2.2 หลักสูตรที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว แตปจจุบันหลักสูตรอยูระหวางการพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบของ สกอ. จํานวน 5 หลักสูตร จําแนกไดดังนี้ 
                    1) หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงกอนประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จํานวน  
4 หลักสูตร ไดแก 
 

จํานวนหลักสูตร 
สาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตรี รวม 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร                   1 - - - 1 
2. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ             - - - 2 2 
3. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและ 
    สหกรณ 

- 1 - - 1 

รวม 1 1 - 2 4 
 

                    2) หลักสูตรที่ปรับปรุงหลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จํานวน  
1 หลักสูตร ไดแก 
 

จํานวนหลักสูตร 
สาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร               
            

- 1 - - 1 
 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 75         หลักสูตร 
2. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

70        หลักสูตร 

3. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 93.33 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                       (  )  รอบ  12  เดือน 
                                            
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 
ท่ีได 

(4)= (3)x(1)/ 100 
คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
ตอหลักสูตรทั้งหมด 

2 93.33 4.3330  0.0867 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. สํานักวิชาการรวบรวมขอมูลหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอนทั้งหมด 
2. สํานักวิชาการตรวจสอบหลักสูตร โดยจําแนกดังนี้ 

     1) หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
     2) หลักสูตรที่ สกอ.ประทับตรารับทราบการใหความเห็นชอบ 
     3) หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงกอน/หลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

3. สํานักวิชาการสรุปจํานวนหลักสูตรที่ได/ไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548 

4. ปจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการดานอาจารยประจําหลักสูตรที่เปดสอนกอน
ประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนี้ 

 1) ปรับปรุงหลักสูตรโดยการยุบรวมหลักสูตรใหอยูภายใตศาสตรใหญที่ครอบคลุมแขนงวิชา/วิชาเอกนั้น ๆ
         และยุบรวมหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) และปริญญา (ตอเนื่อง) เขาดวยกัน 

 2) ปดหลักสูตรที่มีนักศึกษานอย หรือไมถึงจุดคุมทุน 
 3) ใหสาขาวิชาขอจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มตามความตองการจําเปน 

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  
ภายในระยะเวลา 5 ป หรือต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังของอาจารยใหสาขาวิชาตาง ๆ ตามความตองการจําเปนและเพื่อให

เปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 มากที่สุด 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
นโยบายของรัฐบาลที่ใหหนวยงานราชการปรับลด/ยุบอัตรา หรือตําแหนงตาง ๆ อาจทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถ

จัดสรรอัตรากําลังของอาจารยใหครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ได 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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หลักฐานอางอิง :   
 1. หลักสูตรฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร / สกอ. ประทับตรารับทราบการใหความเห็นชอบ 
2. ขอมูลหลักสูตรที่ได/ไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จําแนกเปน 

หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงกอน/หลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  จํานวน  9  หนา 
 
 

หมายเหตุ  
กําหนดใหหนวยงานที่มี ** เปนเจาภาพหลักในการจัดเก็บขอมูล  โดยตองประสานความรวมมือกับผูจัดเก็บ

ขอมูลอื่นๆ ภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯ ของตัวช้ีวัดดังกลาว  กอนสงใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการประสานติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ ก.พ.ร. ตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (       )  รอบ  12  เดือน 

                                
ชื่อตัวชี้วัดที่ 23 : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูจัดเก็บขอมูล :    
รศ.ดร. ลัดดาวัลย   เพชรโรจน        
(ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) **                                    
เบอรติดตอ : 0-2504-7501 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล     
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
เบอรติดตอ : 0-2504-7002 

 สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
คําอธิบาย :   
  ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความละเอียดในการ
พิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงช้ีอื่นๆ  ที่กลาวมาแลว อยางไรก็ตาม ตัวบงช้ีนี้มีความสําคัญเนื่องจากเปนตัว
บงช้ีที่จะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 
22 หรือไม ซึ่งมาตรา 22 กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” 
 การประเมินผลตัวช้ีวัดจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณาจารยสวนใหญมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
2. คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  
3. คณาจารยสวนใหญมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารยสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5. คณาจารยสวนใหญมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ         

อิงพัฒนาการของผูเรียน 
6. คณาจารยสวนใหญมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
7. คณาจารยสวนใหญมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม : ตามหนังสือ  ก.พ.ร.  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  1200/ ว 9  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550  ดังนี้ 

ในหัวขอประเด็นยอยในการพิจารณาทั้ง  7  ขอ  ใหเติมขอความ "สวนใหญ"  ตอทายคําวา "คณาจารย" 
โดยคําวา "สวนใหญ"  ใหหมายถึง  คณาจารยอยางนอยรอยละ  75 ในทุกเกณฑการใหคะแนน  และ

มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานดังกลาวไดครอบคลุมทุกหนวยการเรียนรู 
แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดนี้ควรใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจและสังเกตการสอน  ในกรณีที่มีผลประเมินภายนอก

ของ  สมศ.ใหมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินดังกลาวมาใช  แตหากไมมีผลการประเมินภายนอกของ  สมศ.  ให
มหาวิทยาลัยใชแนวทางการประเมินช้ีวัดจากคูมือการประเมินภายนอกของ  สมศ. 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 

. 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1-2 ประเด็นยอย 3-4 ประเด็นยอย 5 ประเด็นยอย 6 ประเด็นยอย 7 ประเด็นยอย 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
ประเด็นยอยท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.1 มีการประชุมช้ีแจงในที่ประชุมตาง ๆ เชน ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะทํางานวิชาเอก และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาทุกป โดยในป 2550 มีการจัดอบรมดังนี้ 
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ หอง 232   

อาคารสัมมนา 2  มีอาจารยภายใน มสธ.(อาจารยใหม) เขารวม 1 คน อาจารยภายนอก 5 คนและในวันที่  18 มิถุนายน 
2550 ณ  อาคารสัมมนา 2 หอง 232   มีอาจารยภายใน มสธ.(อาจารยใหม) เขารวม 9  คน 

2)  อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาระดับบัณฑิต ในวันที่ 13 มีนาคม 2550 ณ หอง 232  มี  
อาจารยภายใน  มสธ.เขารวม  11 คน อาจารยภายนอก 3 คน และในวันที่  18 มิถุนายน 2550 ณ อาคาร สัมมนา 2  
หอง 233   มีอาจารยภายใน มสธ.(อาจารยใหม) เขารวม 9  คน ในการอบรมดังกลาวมีการแจกเอกสารและ VCD เกี่ยวกับ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลดวย 

3)  อบรมเชิงปฏิบัติการการเปนบรรณาธิการชุดวิชาใหแกคณาจารย ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม  2550  
ณ หอง  5212 อาคารสัมมนา 1 มีคณาจารยเขารวม 9 คน  

1.3    มีการแจกเอกสารหลักสูตรการศึกษาประจําสาขาวิชาใหแกคณาจารยทุกคนทุกปการศึกษา เพื่อใหคณาจารย
มีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เปนปจจุบันและใชประโยชนเปนคูมือในการจัดทํา
วัตถุประสงคและแผนการสอนแตละชุดวิชา 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ประเด็นยอยท่ี 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  
2.1   มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในรูปแบบใหม เนนการเตรียมความพรอมกอน

การเรียน โดยมีคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเปนวิทยากรในทุกศูนยวิทยพัฒนาทั่วประเทศ พรอมกับบัณฑิตที่
ประสบความสําเร็จมาใหแนวคิดวิธีการเรียนอยางไรใหประสบผลสําเร็จ และมีชมรมนักศึกษา มสธ.ทุกจังหวัดรวมกัน
แสดงความยินดี และรับสมัครสมาชิกใหมพรอมกันทั่วประเทศ ปการศึกษา 2550 มีการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรีจัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550   นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2550 ระดับบัณฑิตศึกษาจัดในวันที่ 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 มิถุนายน  2550 โดยจัดที่ มสธ. นอกจากนี้ยังมี
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนที่ศูนยวิทยพัฒนาทั่ว
ประเทศ วันที่  24   มิถุนายน  255 

2.2  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางความรูใหนักศึกษา เชนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรจัดใหมีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาทางดาน เศรษฐศาสตรหรือ
บริหารธุรกิจโดยตรง รวมทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามาเปนเวลานานและตองการเขารับการอบรม 

2.3  ในการจัดการเรียนการสอน มสธ.ทุกหลักสูตรที่มีการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ม ี 
การกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ โดยในรอบ 12 เดือน มีการจัดประสบ การณ
วิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จํานวน 36 ชุดวิชา จัดอบรมจํานวน 203 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการ
อบรมจํานวน 17,977  คน มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จํานวน 13 ชุดวิชา 
จํานวน 15  ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน 591 คน 

2.4  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการอบรมเขมเฉพาะชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก  และมีนักศึกษาสอบไมผาน
จํานวนมาก ภาคการศึกษาที่ 2/2549 และภาคพิเศษ/2549 มีสาขาวิชาที่เปดการอบรมเขม จํานวน 6    สาขาวิชา โดยมีชุด
วิชาที่จัดการอบรม จํานวน 66 ชุด และมีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน 1,505 คน 

2.5  ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 มีสาขาวิชาที่เปดสอนเสริมจํานวน 10 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดสอนเสริม
จํานวน 41 ชุดวิชา และมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมจํานวน 13,635 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2549 มีสาขาวิชาที่เปด
สอนเสริมจํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดสอนเสริม จํานวน 30 ชุดวิชา และมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมจํานวน 
11,353 คน 

2.6  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดสัมมนาเสริมชุดวิชา 10 สาขาวิชา  จํานวน 501 ชุดวิชา จํานวน 
741 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเสริม  จํานวน 11,140 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชา 10 สาขาวิชา  จํานวน 18 ชุด
วิชา จํานวน 19 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม  จํานวน 735 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชาระดับปริญญาเอก 1 
สาขาวิชา  จํานวน 11 ชุดวิชา จํานวน 9 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม  จํานวน 123 คน มีการมีการจัดสัมมนาเขม
ดุษฎีนิพนธ 1 จํานวน 1 สาขาวิชา  จํานวน 1 ชุดวิชา จํานวน 1 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม  จํานวน 41  คน มี
การจัดสัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 10 สาขาวิชา  จํานวน 32 ชุดวิชา จํานวน 105 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนา
เขม  จํานวน 3,120 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชาคนควาอิสระ 8 สาขาวิชา  จํานวน 8 ชุดวิชา จํานวน 19 ครั้ง มี
นักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม  จํานวน 532 คน 
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ประเด็นยอยท่ี 3  คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
3.1   มีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและการจัดลําดับเนื้อหาวิชาโดยคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาฯไดประชุม  

พิจารณารวมกันเพื่อจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนและผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองในระบบการเรียนการสอนทางไกล  
ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยฯ มีชุดวิชาที่เปดสอนรวม 950  ชุดวิชา  แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี 
จํานวน  641 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 309  ชุดวิชา 

3.2  มหาวิทยาลัยมีการฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2549 มีการจัดฝก  
ปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 สาขาวิชา 19 ชุดวิชา   25 ครั้ง   และมีจํานวน นักศึกษาที่เขารับ
การฝก 3,603 คน  ในภาคการศึกษาที่ 2/2549 (ม.ค.-พ.ค.50) มีการจัดฝกปฏิบัติเสริม ทักษะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 7 สาขาวิชา 25 ชุดวิชา 32 ครั้ง  มีจํานวนนักศึกษาที่เขารับการฝก 2,497 คน  ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 (ก.ค.-
ก.ย.50) มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 8 สาขาวิชา 28 ชุดวิชา 34 ครั้ง  มีจํานวน
นักศึกษาที่เขารับการ ฝก 2,817 คน 

3.3  มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
เรียนรู โดยป 2550 มีการฝกจํานวน 74 ครั้ง 467 ช่ัวโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,993 คน 

3.4 ในการจัดประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร คณาจารยจะใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู
ทางวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ การฝกฝนการเปนผูนํา ผูตาม การอภิปรายในที่ประชุมและสงเสริมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียน 
 
 

ประเด็นยอยท่ี 4  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน ดังนี้ 

4.1  มหาวิทยาลัยจัดสรรคอมพิวเตอรใหคณาจารยทุกคน จํานวน 396 เครื่อง   
4.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสําหรับอาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่องทุกป ป 2550 จัด 

อบรม 16 ครั้ง 431 ช่ัวโมง มีคณาจารยและบุคลากรเขารับการฝก จํานวน 431 คน  
4.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดย e-Learning  โดยมีการผลิตและเปดสอน e-Learning  จํานวน 99 

ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรีออนไลน จํานวน 23 ชุดวิชา ปริญญาตรีออฟไลน จํานวน 15 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 
จํานวน 53 ชุดวิชา และปริญญาเอก จํานวน 8 ชุดวิชา   

4.4 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ Multimedia เพื่อการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ  เมื่อ
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2550 มีคณาจารยเขารวม 24 คน จัดอบรมหลักสูตร STOU e-Learning  (A Tutor) ครั้งที่ 1-2 เมื่อวันที่ 
6,20  มิถุนายน 2550 มีคณาจารยเขารวม 56 คน จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง Net-work centric technology and 
Implications for Distributes Education เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม มีคณาจารยและบุคลากรเขารวม 100 คน จัดอบรม
เทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา เรื่อง Web casting 2: การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงผานอินเทอรเน็ตดวยระบบ 
Web casting เมื่อวันที่  29 สิงหาคม มคีณาจารยเขารวม 17 คน 
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4.5 มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาใช Internet โดยเปดกระดานสนทนาปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ตางๆ โดยมีคณาจารย/เจาหนาที่เปนผูตอบกระดานสนทนาปญหาในการเรียนของสาขาวิชา และปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน เชน กระดานสนทนาปญหาในการเรียนระดับปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/schools/Sns/baboard  
กระดานสนทนาปญหาในการเรียนระดับปริญญาโท http://www.stou.ac.th/schools/Sns/msboard ของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร เปนตน 

4.6 มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศ 
จํานวน 40 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 3 วันจันทร-
วันศุกร เวลาราชการ จํานวน 10 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการในรอบ 12 เดือน จาํนวน 2,240  คน  นอกจากนี้ยังมี
เครื่องคอมพิวเตอรประจําหองยอย ณ อาคารพิทยพัฒน  ซึ่งเปนอาคารสําหรับฝกอบรมนักศึกษา  

4.7 มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  http://library.stou.ac.th ซึ่งเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อ
ใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีชองทางการใหบริการ
สารสนเทศแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผานชุมสายโทรศัพท 1222 ทั่วประเทศ และมีการจัดบริการ Ask a Librarian 
ทั้งทางเว็บไซด โทรศัพท โทรสาร e-Mail และผูที่เขามาใชบริการในหองสมุดโดยตรง 

4.8 มหาวิทยาลัยจัดเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปดหองสมุดใน 
วันอาทิตย  ในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ ในรอบ 12 เดือน มีผูใชบริการ จํานวน341,168 คน  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปดบริการหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ ณ ศูนยวิทยบริการจํานวน 6 ศูนยทั่ว
ประเทศ เปดบริการหองสมุดทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนยวิทยบริการ จาํนวน 4 ศูนยทั่วประเทศ คือ ศูนยวิทยบริการจัด
หวัดนครสวรรค ศูนยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี  ศูนยวิทยบริการจังหวัดลําปาง และศูนยวิทยบริการจังหวัด
อุบลราชธานี 

4.9 การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คณาจารยสวน
ใหญของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตรายการดังกลาว  ป 2550 มีรายการวิทยุกระจายเสียง
จํานวน 1 สถานี จํานวน 3 รายการ ๆ ละ 20 นาที ออกอากาศทุกวัน มีรายการวิทยุโทรทัศนจํานวน 3 สถานี คือ 1) 
สถานีโทรทัศนชอง 11 ออกอากาศวันจันทร-วันเสาร วันละ 1 ช่ัวโมงๆละ 3 รายการ     2) สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สัปดาหละ 30 ช่ัวโมง 3) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สัปดาห
ละ1.30 ช่ัวโมง 
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ประเด็นยอยท่ี 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน  
   และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
             มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลจากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดใหกับนักศึกษาในการอบรมเขม
ประสบการณวิชาชีพ  การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะและการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา  รวมทั้งการประเมินผลจากการ
แสดงออกของนักศึกษาเมื่อมาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เชน การตอบคําถาม การมีสวนรวมในการทํางานกลุม ความ
เปนผูนํา การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
             เพื่อใหเกิดการประเมินผลการเรียนการสอนที่เที่ยงตรง  กอนการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  มีการจัดกิจกรรมและจัด
กลุมนักศึกษาที่สงเสริมใหเกิดสภาพการเรียนรูที่อิงประสบการณ ศักยภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา 
 เชน การพิจารณาจากประสบการณการทํางาน ประวัติการเรียน และในระหวางการฝกฯ รวมทั้งการดูแลใหนักศึกษาที่มี
ประสบการณนอยมีโอกาสแสดงออกเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้น 
            นอกจากมีการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลแลวยังมีการประเมินผูเรียนแบบอิงเกณฑและอิงกลุม  มีการออก
ขอสอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการสอนแตละชุดวิชา มีกรรมการตัดสินผลการสอบ และมีการปรับปรุง
ขอสอบใหเหมะสม 

ประเด็นยอยท่ี 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ  
          โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 6.1 มีการปรับปรุงคุณภาพขอสอบจากผลการประเมินของสํานักทะเบียนและวัดผล  โดยในการสอบไล 
ภาคการศึกษา 2/2549  มีจํานวนชุดวิชาที่ออกขอสอบใหม จํานวน 115 ชุดวิชา สอบซอมมีจํานวน 115  ชุดวิชา   
ภาคการศึกษาพิเศษ/2549 จํานวน 9 ชุดวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2550 สอบไลมีจํานวน  106 ชุดวิชา และสอบซอมมี
จํานวน 106 ชุดวิชา 

6.2  มีการประเมินการสอนเสริมอาจารยสอนเสริมของทุกชุดวิชาที่มีเปดการสอนเสริมและแจงผลการสอน 
เสริมใหสาขาวิชาทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม  ภาคการศึกษาที่ 1/2549 มีการประเมินผล 9 
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2549 มีการประเมินผล 7 สาขาวิชา  

6.3  จากการที่มหาวิทยาลัยเปดกระดานสนทนาปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตรได
นําปญหานักศึกษามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการนําผลการประเมินการฝกปฏิบัติในแตละชุดวิชามาปรับปรุง 
กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
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ประเด็นยอยท่ี 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  
โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
7.1 มหาวิทยาลัยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียนที่เผยแพรใน ป 2550 

จํานวน 5 เรื่อง ไดแก  
 1)    การพัฒนาวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย- 

                          สุโขทัยธรรมาธริาช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  
 2)    การพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 3)    ปจจัยความสําเร็จทางการศึกษาของแขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี (ตอเนื่อง     

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
                   4)   ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การสรางเสริมศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   5)   ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7.2 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนผานการวิจัยติดตามบัณฑิตของสาขาวิชาของสาขาวิชา  
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ 

7.3 มีการนําผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสําหรับ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มาพัฒนาเอกสารโสตทัศน
ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใหเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 

7.4 มีการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ เพื่อนํา  
ผลการวิจัยไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น  ในรอบ 12 เดือนมีผลงานวิจัย ทั้งสิ้น 12 เรื่อง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(1) 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

(2) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(3) 
คาคะแนน 

ท่ีได 

(4)= (3)x(1) / 100 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2 ดําเนินงานได
ครอบคลุมทั้ง 7 
ประเด็นยอย 

5.0000 0.1000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาทุกระดับดวยการศึกษาระบบทางไกล โดยนักศึกษาจะศึกษาจาก 

1. วัสดุการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงใหทางไปรษณีย เชน เอกสารการสอนประมวลสาระ แบบฝกปฏิบัติ เทป
เสียงประจําชุดวิชา และวัสดุการศึกษาอื่นๆ 

2. สื่อทางวิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชาและสื่อการสอนผานเครอืขายอินเทอรเน็ต   
(e-Learning) 

3. การสอนเสริม  สัมมนาเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ 
4. การศึกษาคนควาอิสระเพิ่มเติมดวยตนเอง จากแหลงบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ เชน 

ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดประชาชนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

5. การทดลองในหองปฏิบัติการ ศึกษาคนควาและทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในบางชุดวิชา 
6. กิจกรรมอบรมเขม สัมมนาเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพแมมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

การศึกษาทางไกล   
มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณเฉพาะ คือ เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางมากและศึกษาดวยตนเองจากสื่อรูปแบบตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ซึ่งแตละ
หนวยจะมแีผนการสอนใหทราบแนวคิดและวัตถุประสงคการเรียน กิจกรรมระหวางเรียน สื่อการสอน และประเมินผล
มีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย และมีกิจกรรมให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับผูเรียน
โดยไดดําเนินงานตามประเด็นยอยดังนี้ 
 
 ประเด็นยอยท่ี 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

 1.1  การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดําเนินการในรูปคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
ตางๆ ทั้งดานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การผลิตชุดวิชา และสื่อการศึกษาตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการ/คณะทํางานจะมี
การประชุมช้ีแจง/เสนอผลงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

1.2  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาสําหรับอาจารยใหมและผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประจํา 
ทุกป เพื่อใหคณาจารยสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1.3  จัดทําเอกสารหลักสูตรประจําสาขาวิชาทุกปการศึกษา และไดแจกเอกสารหลักสูตรประจําสาขาวิชาใหแก
คณาจารย เพื่อใหคณาจารยใชประโยชนเปน คูมือในการจัดทําวัตถุประสงคและแผนการสอนแตละชุดวิชา        
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ประเด็นยอยท่ี 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ดําเนินการดังกลาวดังนี้  

2.1  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบการสอนทางไกล สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
สอดคลองกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีการศึกษาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได
รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบขอคําถามในประเด็นตางๆที่นักศึกษาตองการทราบ นอกจากนี้ในสวนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยยังมีการสรางเครือขาย เพื่อเสริมศักยภาพในการศึกษา มีการแบงกลุมนักศึกษา
ตามพื้นที่และนักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 

2.2  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัไดจัดใหมีการสอนเสริมแกนักศึกษา ซึ่งเปน
กิจกรรมบริการทางวิชาการอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูสอน การสอนเสริมเปนกิจกรรมที่เสริมความรู ความเขาใจในเนื้อหาของชุด
วิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู ตลอดจนเปนการตอบปญหาขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และเพื่อเปดโอกาส
ใหนักศึกษามีโอกาสพบปะระหวางเพื่อนนกัศึกษาดวยกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ปญหาวิชาการหรือปญหาทั่วไปที่เปนขอสงสัยของแตละคน 

2.3  ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังกลาวในการอบรมเขมชุดวิชาเสริมประสบการณ
วิชาชีพ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และชุดวิชาอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต  ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในภาคสนาม  การสัมมนาเสริมในหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  การ
อบรมเขมเฉพาะชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก  และมีนักศึกษาสอบตกจํานวนมาก  โดยในการจัดอบรมดังกลาว  
มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําทั้งรายบุคคล  และงานกลุม  มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และดูแลเอาใจใสให
เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา  รวมทั้งมีการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่มีคะแนน 
นอกจากนี้ในบางสาขาวิชา เชน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการตรวจสอบประวัติการเรียน ประสบการณ
ทาํงานของนักศึกษากอนการจัดกลุม  เปนตน 
 
ประเด็นยอยท่ี 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปน  
สําคัญ 

 3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเวลาการศึกษาในแตละชุดวิชาวามีคาไมนอยกวา 6 หนวย 
กิตทวิภาค ซึ่งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาชุดวิชาตอสัปดาหดังนี้    

1)   ศึกษาจากสื่อการสอนทางไปรษณีย ซึ่งประกอบดวย เอกสารการสอน เทปเสียง และสื่ออื่นๆ ใชเวลา 
ประมาณ 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

2)   ศึกษาจากสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วีดิทัศน ที่จัดไวที่ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ  
ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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3)   การทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ หมายถึง การทําการทดลองในหองปฏิบัติการศึกษา การสังเกตและการทํางาน 
ตามที่ไดรับมอบหมายใหทํา  ใชเวลาประมาณ 0-2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

4)   การศึกษาเสริม คือ การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง เชน การศึกษาจากหนังสืออางอิงหรือตําราที่       
กําหนดใหคนควาจากหองสมุด จากสื่อตางๆที่เตรียมไว ณ ศูนยบริการการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการเขาฟงการสอน
เสริม ปรึกษาและซักถามอาจารย ใชเวลาประมาณ 1-4 ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตัวอยางเชน ชุดวิชา 51405 การสงเสริม
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช กําหนดเวลาการศึกษา  6(6-2-12-2)  

              6  หมายถึง  จํานวน 6 หนวยกิตทวิภาค 
                          6 หมายถึง   ศึกษาจากสื่อการสอนทางไปรษณีย ซึ่งประกอบดวย เอกสารการสอน เทปเสียง  
                                               และสื่ออื่นๆ ใชเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
                           2 หมายถึง   ศึกษาจากสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วีดิทัศน ที่จัดไวที่ศูนยบริการการศึกษา 
                                               ตางๆ ทั่วประเทศ ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
                          12 หมายถึง การฝกปฏิบัติ การทําการทดลองในหองปฏิบัติการการศึกษา การสังเกตและทํางานตามที่  
                                               มอบหมายใหทํา ใชเวลา 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
                          2  หมายถึง  การศึกษาเสริม คือ การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง เชน การศึกษาจากหนังสือ 
                                              อางอิงหรือตําราที่กําหนดใหคนควาจากหองสมุด จากสื่อตางๆที่เตรียมไว ณ  
                                              ศูนยบริการการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการเขาฟงการสอนเสริม ปรึกษาและ 
                                              ซักถามอาจารย ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3.2 มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง 
โดยจัดทําเอกสารคูมือการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และสามารถวางแผนการเรียนไดดวยตนเอง
ตามคําแนะนําของมหาวิทยาลัย 

3.3 มหาวิทยาลัยมีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชาที่ดีชวยใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา 

3.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดประสบการณใหนักศึกษาในหลายลักษณะ เชน การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองของ
ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพตางๆ การฝกทักษะภาคสนามของชุดวิชาที่จําเปนตองฝกทักษะ เชน ในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร การมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมประจําชุดวิชาดวยตนเอง  การมอบหมายให
นักศึกษาคนควาในหองสมุด  หองคอมพิวเตอร โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเวลาการศึกษา
ของแตละชุดวิชาใหนักศึกษาตองศึกษาเสริม คือ การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง  เชน การศึกษาจากหนังสืออางอิง
หรือตําราที่กําหนดใหคนควาจากหองสมุด  จากสื่อตางๆ ที่เตรียมไว ณ ศูนยบริการการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการ
เขาฟงการสอนเสริม ปรึกษาและซักถามอาจารยโดยใชเวลาประมาณ 1 – 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ประเด็นยอยท่ี 4  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
4.1 มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารยทุกคน  ซึ่งสามารถเขาเครือขายของหองสมุดและ 

Internet ได 
4.2 มีการจัดอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี สําหรับคณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร

ตางๆ อยางตอเนื่องทุกป 
4.3 มีการแนะนํา  URL ที่เหมาะสมในการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และใชชองทางกระดานสนทนา

ในการใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
4.4  มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e- Learning ในหลายชุดวิชา และมีแนวโนมพัฒนา

มากขึ้น 
4.5 มหาวิทยาลัยจัดใหบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการทั่วประเทศ  รวมทั้งที่

สวนกลาง ณ อาคารพิทยพัฒนและอาคารวิชาการ 3 
4.6 มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการและแนะนําระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเองและ

รวมเครือขายหองสมุดภายนอกเพื่อใหนักศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 
4.7 คณาจารยของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตรายการวิทยุ 

กระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  เพื่อใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

ประเด็นยอยท่ี 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน 

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบทั่วประเทศ และการออกขอสอบใชการ
ประเมินแบบอิงเกณฑและองิกลุม โดยมีขั้นตอนในการออกขอสอบใหม คือ 1) เสนอรายนามกรรมการออกขอสอบ
ใหมในแตละชุดวิชา 2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ 3) กรรมการออกขอสอบตามวัตถุประสงค โดยวัด
พฤติกรรมผูเรียนในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ซึ่งประเมินผล
จากการนําขอสอบไปใชสอบประจําภาคการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลจากการฝกปฏิบัติ
ในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ  การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา เชน ไทย
ศึกษา เปนตน 
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ประเด็นยอยท่ี 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ 
6.1 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงคุณภาพขอสอบ มีขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพขอสอบ  คือ  

1) ประสานสํานักคอมพิวเตอรเพื่อขอขอมูลคะแนนดิบในระบบ online เพื่อดึงขอมูลมาเก็บที่ศูนยวิจัยและ 
พัฒนาแบบทดสอบ  

2) นําขอมูลคะแนนดิบมาวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อหาคาความยากงาย จําแนกตามขอ คําถามและตัวเลือก
ดวยวิธีการทางสถิติ   

3) ประสานกับอาจารยวัดผลเพื่อพิจารณาแปลผลการวิเคราะหขอสอบและเสนอกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
ขอสอบ  

4) ประสานกับสาขาวิชาเพื่อขอรายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพขอสอบ  
5) นําขอสอบเกามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามผลการวิเคราะหขอสอบรายขอ  
6) ประสานกับอาจารยนักวัดผลเพื่อพิจารณาขอคําถามและตัวเลือกที่กรรมการปรับปรุงคุณภาพขอสอบแลว

กอนนําสงพิมพตนฉบับ  
          6.2  มีการนําปญหานักศึกษาจากการที่มหาวิทยาลัยเปดกระดานสนทนาปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          6.3 มีการประชุมวิทยากรฝกปฏิบัติทุกครั้ง  เพื่อนําผลการประเมินการฝกปฏิบัติในแตละชุดมาปรับปรุงกิจกรรม
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
 
 

ประเด็นยอยท่ี 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
7.1  มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางดานการวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยจัดใหมี

ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และดูแลการบริหารงานวิจัยกองทุนรัตนโกสินทร 200 ป งบประมาณแผนดิน กองทุน
พัฒนา สื่อการศึกษาทางไกล กองทุนวิจัยพัฒนาแบบทดสอบ และวิจัยสถาบัน  ในแตละปคณาจารย และบุคลากรมีการ
ทําวิจัยดานตางๆโดยใชงบประมาณในรูปแบบตางๆ  นอกจากนี้คณาจารยยังมีการทําวิจัยโดยไดรับงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกดวย 

 7.2  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการวิจัยและประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. นโยบายและงบประมาณการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
2. การทํางานเปนทีม 
3. ระบบสนับสนุนจากหนวยงานที่ใหบริการ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
          คณาจารยมีภาระงานมาก 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

     

219

                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (       )  รอบ  12  เดือน 
                                

หลักฐานอางอิง :  
ประเด็นยอยท่ี 1 

1.1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต  
1.2 คําสั่งแตงตั้งสรุปผลดําเนินงานคณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ เชน คําสั่งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เรื่อง  

การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ 
1.3 บันทึกขอความของสํานักวิชาการ  
1.4 เอกสารหลักสูตรการศึกษาประจําสาขาวิชา 

ประเด็นยอยท่ี 2 
2.1 สรุปรายละเอียดการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
2.2 สถิตินักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ ภาคการศึกษาที่ 2/2549 และภาคพิเศษ/2549 
2.3 สถิตินักศึกษาที่เขารับการสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ 1/2549 ,2/2549 
2.4 ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 2/2549 ,2/2549   
2.5 รูปแบบ/ตารางกิจกรรมการจัดอบรมเขมชุดวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆ 

ประเด็นยอยท่ี 3 
3.1 ตัวอยางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการกําหนดเวลาการศึกษาในแตละชุดวิชา 
3.2 กําหนดการฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 ,2/2549  และ1/2550   

ที่มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
3.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
3.4 หลักฐานการใหบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอร 

ประเด็นยอยท่ี 4 
4.1 สรุปจํานวนคอมพิวเตอรที่จัดใหคณาจารย  
4.2 สรุปการจัดฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสําหรับอาจารยและบุคลากร 
4.3 สรุปจํานวนชุดวิชาที่สอนโดย e-Learning 
4.4 เอกสารหลักฐานการใชบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4.5 โครงการฝกอบรมและรายชื่อผูเขารวม 
4.6 ตัวอยางกระดานสนทนาปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษา  http://www.stou.ac.th/schools/Sns/baboard   

กระดานสนทนาปญหาในการเรียนระดับปริญญาโท http://www.stou.ac.th/schools/Sns/msboard ของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร 

4.7 ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  http://library.stou.ac.th 
4.8 รายช่ือระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเองและรวมเครือขายหองสมุด  

ภายนอกของสํานักบรรณสารสนเทศ  (http://www.odi.stou.ac.th) 
4.9 สถิติผูใชบริการหองสมุด 
4.10 ตัวอยางรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ประเด็นยอยท่ี 5 
5.1 ขั้นตอนการออกแบบขอสอบและสรุปจํานวนชุดวิชา/จํานวนขอที่ออกขอสอบ/จํานวนกรรมการออก

ขอสอบภาคการศึกษา 2/2549 ภาคการศึกษาพิเศษ/2549 ภาคการศึกษา1/2550  
5.2 ตัวอยางกิจกรรมประจําชุดวิชาไทยศึกษา 
5.3  ตัวอยางการประเมินการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงออกสําหรับ 

วิทยุกระจายเสียง ของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
ประเด็นยอยท่ี 6 

6.1 ขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพขอสอบและสรุปจํานวนชุดวิชา/จํานวนขอที่ปรับปรุง/จํานวน
คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพขอสอบภาคการศึกษา 2/2549 ภาคการศึกษาพิเศษ/2549 ภาคการศึกษา   1/2550  

6.2 ตัวอยางการนําปญหานักศึกษาจากการที่มหาวิทยาลัยเปดกระดานสนทนาปญหาในการเรียนสําหรับ
นักศึกษา มาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

6.3 สัมภาษณ/รายงานการประชุมวิทยากรฝกปฏิบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเด็นยอยท่ี 7 
7.1. จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนที่เผยแพรใน ป 2550  
7.2 เอกสารโสตทัศนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่พัฒนามาจากผลการวิจัย 
7.3 ตัวอยางการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ 
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