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รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล
1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ**
2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา**
3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา
3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ(แผน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
3.2 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
3.2.1 จํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ
3.2.2 จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับ
(นักศึกษาลงทะเบียน)
3.2.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ
3.2.4 รอยละของนักศึกษาใหมระดับ
ประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากเปาหมาย
ที่กําหนดไวในแผน
3.2.5 รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไป
ประยุกตใชกับหนาที่การงาน
3.2.6 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
3.2.7 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
3.2.8 จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสราง
องคความรู
3.2.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ที่อยูระหวางดําเนินงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก

ระดับ

55
5

1

2

3

4

5

N/A

3.7702
1.0000

2.1159
0.0510

ระดับ

5

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.0510

ระดับ

15

4.9175

0.7526

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5.0000

0.2040

ระดับ

5

60

70

80

90

100

4.7525

0.2424

คน
คน

0.23
0.23

36,441 42,515 48,588 54,662
99,888 116,536 133,184 149,832

60,735 71,158.0000
166,480 177,716.0000

5.0000
5.0000

0.0117
0.0117

จํานวน
รอยละ

0.23
0.23

13,602 15,869 18,136 20,403
9
10.5
12
13.5

22,670
15

15,341.0000
13.9700

3.3656
4.3133

0.0078
0.0101

รอยละ

0.23

44.7

52.2

59.6

67.1

74.5

77.20

5.0000

0.0117

คน

0.23
0.23

3,960
45

4,620
53

5,280
60

5,940
68

6,600
75

76,987.0000
434.0000

5.0000
5.0000

0.0117
0.0117

โครงการ 0.23

8

10

11

13

14

28.0000

5.0000

0.0117

โครงการ 0.23

7

8

10

11

12

44.0000

5.0000

0.0117

กิจกรรม /
โครงการ

5.0000

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 ) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของมสธ.ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําให คาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม รอยละ 100 เปนรอยละ 98
** ใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
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5
รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

18.0000

5.0000

0.0117

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

3177

2.9425

0.0069

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0117

0.23

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0117

0.23

-

1

2

3

4

9.0000

5.0000

0.0117

0.23

9

11

12

14

15

30.0000

5.0000

0.0117

0.23

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.0093

0.22

5.19

6.06

6.92

7.79

8.65

15.3900

5.0000

0.0112

0.22

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0112

0.22

45

52.5

60

67.5

75

75.8800

5.0000

0.0112

0.22

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0112

0.22

0.1

0.11

0.13

0.14

0.16

0.19

5.0000

0.0112

0.22

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0112

3.2.10่ จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสราง
โครงการ 0.23
องคความรูที่แลวเสร็จ
คน
0.23
3.2.11 จํานวนผูลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่
/
เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ชุดวิชา
ไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษา
3.2.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวน
ระดับ 0.23
การใหบริการขอมูลขาวสารทางระบบ SMS

ระดับ
3.2.13 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัย
3.2.14 จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชในการสอน
ชุดวิชา
เสริมอิเล็กทรอนิกส (e-Tutorial)
3.2.15 จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/คูมือ
ชุดวิชา
การศึกษา/แนวทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)
3.2.16 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ระดับ
e-Exam
รอยละ
3.2.17 รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุน
ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยตองบประมาณทั้งหมด
ระดับ
3.2.18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศชวยในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
รอยละ
3.2.19 รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรม /ประชุม/สัมมนา / ดูงาน
ตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด
หนวยงาน
3.2.20 จํานวนหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุง
โครงสราง
3.2.21 สัดสวนของรายรับตอการใชประโยชน
เทา
จากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย
3.2.22 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบกลไก ระดับ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของมสธ.ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
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5
รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
3.3 ่ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2551 ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน
รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
3.3.1 จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชใน
การสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส (e-Tutorial)
3.3.2 จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/คูมือ
การศึกษา/แนวทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)
3.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป**
4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา**
4.1.3 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
4.1.4 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญา
โทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก

6

5.0000

0.3061

ชุดวิชา

2

2

3

4

5

6

9.0000

5.0000

0.1020

ชุดวิชา

2

5

10

15

20

25

30.0000

5.0000

0.1020

ระดับ

2
28

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000
4.0570

0.1020
1.1591

0.2763
0.0166

รอยละ

9.8
1.63

36.92

38.97

41.03

43.08

45.13

N/A

2.7636
1.0000

รอยละ

1.63

21.98

23.2

24.43

25.65

26.87

N/A

1.0000

0.0166

รอยละ

1.64

38.75

43.6

48.45

53.3

58.15

30.5574

1.0000

0.0167

คน

2.45

2

3

4

5

6

10.0000

5.0000

0.1250

รอยละ

2.45

2

4

6

12

45

13.9534

4.0591

0.1014

4.5713

0.2612

3.7096

0.0704

5.6
รอยละ

1.86

11

13

15

20

30

18.5484

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
** อยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล และสํานักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาใหถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

3
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5
รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก

4.2.2่ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย

จํานวน

1.87

115,000

125,000

135,000

145,000

155,000

289,837.1900

5.0000

0.0954

4.2.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย
4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4.3.3 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
4.3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน

รอยละ

1.87

29

30

31

32

33

36.0215

5.0000

0.0954

รอยละ

9.8
1.64

70

72

74

77

80

369.8925

4.7875
5.0000

0.4787
0.0836

ชั่วโมง

1.63

91

136.5

182

273

364

247.7338

3.7223

0.0619

รอยละ

1.63

29

30

31

32

33

34.7368

5.0000

0.0831

แหลง

2.45

3

4

5

6

7

9.0000

5.0000

0.1250

ระดับ

2.45

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1250

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ.ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
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5
รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

4.4 ่ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.4.1 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ รอยละ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
รอยละ
4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ รอยละ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
ระดับ
สูระดับสากล
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
6 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและ
ระดับ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา**
7 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
ระดับ
ประเมินของ สมศ.
8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ ระดับ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
10 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
รอยละ
งบประมาณรายจายลงทุน
ระดับ
11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ
12 ระดับความสําเร็จของการจัด
ระดับ
ทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ***

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก

2.8

5.0000

0.1428

0.93

20

22.5

25

27.5

30

110.6383

5.0000

0.0474

0.93

4.98

5.60

6.22

6.84

7.46

45.8174

5.0000

0.0474

0.94

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.3570

5.0000

0.0480

2

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1020

2.7499

0.3367
0.0510

12
5

65

7

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ไมแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จึงนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 8
1
2
3
4
5
4.0000
4.0000

70

75

80

85

10
2

1

2

3

4

5

3

68

71

74

77

2

1

2

3

3

1

2

3

N/A

1.0000

5.0000

3.8000
5.0000

0.3877
0.1020

80

81.2400

5.0000

0.1530

4

5

5.0000

5.0000

0.1020

4

5

N/A

1.0000

0.0306

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของมสธ.ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
** รอคะแนนจากผูประเมินอิสระ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. วาจางใหเปนที่ปรึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
*** อยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล และสํานักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาใหถึงวันที่ 30 มกราคม 2552

5

0.2857

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
5
รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กลุม 2 )
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน
13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภา ระดับ
มหาวิทยาลัย
ระดับ
14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ
15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
ระดับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา
17 คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษา
17.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา รอยละ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
17.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง รอยละ
วิชาการ
ระดับ
18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา
บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา
และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต**
ระดับ
20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร
22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
รอยละ
ตอหลักสูตรทั้งหมด
23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
ระดับ
เปนสําคัญ
น้ําหนักรวม

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน*
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
0.7799
0.1270

21
3

1

2

3

4

5

4.1492

3.6399
4.1492

2

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.0816

2

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1020

3

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1530

3.0000

0.0612

2
1

41.43

41.86

42.28

42.7

43.12

44.4736

5.0000

0.0510

1

87

87.5

88

88.5

89

85.5263

1.0000

0.0102

3

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.0306

2

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1020

2

60

70

80

90

100

13.5135

1.0000

0.0204

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1020

คะแนนรวม

98

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ.ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
** อยูในระหวางการดําเนินงาน และสกอ. ขยายเวลาใหถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
ผูรายงาน นางสาวเกษณี สุจริตจันทร หนวยงาน ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ระดับ 8 โทรศัพท 0 2504 7185

6

3.6202

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล
น้ําหนัก : รอยละ 55
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ภายในตัวชี้วัด
(Wi)
0.0909

ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 1*

1.0000

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)
0.0909

1.0000

0.0909

4.9175

1.3410

4.0570

2.0654

5.0000

0.1820

ผลคะแนนที่ได

3.7702

คะแนนที่ได
(SMi)

(5/55)
ตัวชี้วัดที่ 2*

0.0909
(5/55)

ตัวชี้วัดที่ 3

0.2727
(15/55)

ตัวชี้วัดที่ 4

0.5091
(28/55)

ตัวชี้วัดที่ 5

0.0364
(2/55)

น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติที่ 1 = 3.7702 X 55 / 98** = 2.1159
หมายเหตุ *

ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ไมตอ งจัดทํารายงาน

** เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วดั ทีไ่ มสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น้ําหนัก : รอยละ 15
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ภายในตัวชี้วัด
(Wi)
0.2667

ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 3.1

5.0000

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)
1.3335

4.7525

1.5840

5.0000

2.0000

คะแนนที่ได
(SMi)

(4/15)
ตัวชี้วัดที่ 3.2

0.3333
(5/15)

ตัวชี้วัดที่ 3.3

0.4000
(6/15)

น้ําหนักรวม ∑ Wi
1
ผลคะแนนที่ได
4.9175
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวชี้วัดที่ 3 = 4.9175 X 15 / 98* = 0.7526
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชีว้ ัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 พิจารณาจากเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย ที่มีการดําเนินการ
ครบ 8 ประเด็น ประกอบดวย
1. ตรงความตองการ จําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ
2. สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
3. สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
4. มีสวนรวมในการจัดทําแผน
5. เปนระบบครบวงจรของแผนและมีรูปธรรม
6. มีทรัพยากรเพียงพอ
7. การถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติ
8. ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
คุณภาพของ
คุณภาพของ
คุณภาพของ
คุณภาพของ
คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยประจําป มหาวิทยาลัย ประจําป มหาวิทยาลัย ประจําป มหาวิทยาลัย ประจําป มหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ.2551 เปนไปตาม พ.ศ.2551 เปนไปตาม พ.ศ.2551 เปนไปตาม พ.ศ.2551 เปนไปตาม พ.ศ.2551 เปนไปตาม
เกณฑ 6 ประเด็น
เกณฑ 8 ประเด็น
เกณฑ 5 ประเด็น
เกณฑ 7 ประเด็น
เกณฑนอยกวาหรือ
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
เทากับ 4 ประเด็น
ที่กําหนด
ที่กําหนด
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได) ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
4

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)=(3)x(1)/98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2040

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทําขึ้นโดยการถายทอด
มาจากแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2547-2551 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550-2551)
เปนหลัก ตลอดจนนําผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงาน ดังเชน นโยบายของ
รัฐ และกระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ การชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในอดีตและปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงและกาวหนาของเทคโนโลยีและสารสนเทศ รูปแบบการจัดการศึกษา
อุดมศึกษาในอนาคต และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในปที่ผานมา ไดแก รายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอบ 6 เดือน) และผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ชวงระยะครึ่งแผน พ.ศ. 2547-2549
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

2. มหาวิทยาลัยนํากรอบความคิด และสาระสําคัญดังกลาวขางตนมาวิเคราะห สังเคราะห และยกรางกําหนดเปน
แนวทางของนโยบาย และมาตรการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนของพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551 ที่เปนสถาบันการศึกษาแบบไมมีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงคให
การศึกษาและสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงวัฒนธรรม และยัง
คํานึงถึงวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาระบบทางไกลชั้นนําของโลก ที่จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหบริการทีม่ ีคุณภาพ ภายใตพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ 1) ผลิตบัณฑิต
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับของประเทศ 3) พัฒนาชุมชน องคการ และสถาบันในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
4) วิจัย สงเสริมและพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย และ 5) อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
3. แผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัย สอดคลองและตอบสนองคุณภาพ/ ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน กับ สกอ. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก กับ สมศ. การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับ ก.พ.ร. และการไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จาก สงป.
4. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย มุงเนนใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน ฯ
โดยฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ไดจัดประชุมทําความเขาใจและรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนระดมสมองเพื่อใหได
แผนปฏิบัติราชการประจําป ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3 ครั้ง คือ
 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 จัดการประชุมเพื่อทําความเขาใจกับทุกหนวยงาน เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551 และเสนอรางยุทธศาสตรหลักประจําปตอที่ประชุม เพื่อรับฟงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะ
 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2550 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร
หลักประจําป เพื่อรวมกันประสานความคิดจัดทําโครงการลักษณะบูรณการมาสนับสนุนยุทธศาสตร
 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อพิจารณาแผนการดําเนินงานใน
ภาพของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการใชจายทรัพยากรและงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ เพื่อยืนยันกอนดําเนินการตามแผน
5. มหาวิทยาลัยมุงเนนใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนระบบครบ
วงจรของแผนมีความเปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงการดําเนินงานในเชิงระบบ (PDCA) มีการสังเคราะห วิเคราะห และบูรณาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติราชการภายใตความเชื่อมโยง ความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระบบทางไกล และ
เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพ และ ประสิทธิภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามบทบัญญัติของมหาวิทยาลัย
6. ดานการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 จัดสรรจาก 2 แหลงเงินใหญ คือ งบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ดังกลาว จะจําแนกตามโครงสรางแผนงบประมาณ และตามงบรายจาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีงบประมาณรายจาย
ในภาพรวมจากทั้ง 2 แหลงเงิน รวมเงินทั้งสิ้น 1,962.11 ลานบาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 633.14 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 32.27 และเงินนอกงบประมาณ 1,328.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.73 ของงบประมาณรายจายทั้งหมด
7. มหาวิทยาลัยถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นําไปสูการปฏิบัติโดยใหหนวยงาน
จัดทํา งาน/ โครงการบรรจุเขาแผนฯ ภายใตนโยบายและมาตรการประจําป เปน 2 ประเภท คือ
1) งานประจํา และการพัฒนางานประจํา โดยมุงเนนการปรับปรุง และพัฒนางานประจําใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

2) โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร (ประจําป) มุงเนนใหเกิดผลงาน นวัตกรรม และการแสวงหาขอเท็จจริง
ใหม ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจงานประจํา และเปนนโยบาย/มติของที่ประชุมตางๆ
8. ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2551 หลังจากผานการพิจารณาจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการ
ประจําปแลว ไดนําเสนอที่ประชุมคณะตางๆ ที่ประชุมที่เกี่ยวของ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
1) ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 15/2550 วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เห็นชอบในเปาหมายดานการจัดการศึกษา
และครั้งที่ 16/2550 วันที่ 13 กันยายน 2550 รับทราบรายงานการประชุมแผน ปฏิบัติราชการประจําป
2) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน นัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 4 กันยายน 2550
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป และงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551
3) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 28 กันยายน 2550 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป
และงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มสธ. ใหความสําคัญในการจัดทําแผนทุกระดับเพื่อเปนกรอบ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ
นําไปสูการดําเนินงานที่ชัดเจน
2. มสธ. ใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงเกิดขึ้นจากทุก
ภาคสวนหนวยงานในมหาวิทยาลัย
3. มสธ. มีองคคณะกรรมการที่ประชุมตางๆ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเฉพาะดาน ผลการพิจารณาตางๆ
จึงเกิดจากการความรูทางวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
มสธ. ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐในสัดสวนที่นอยมาก เมื่อเทียบกับคาใชจายตอหัวนักศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยปด ประเด็นดังกลาวยอมสงผลตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรววมได หากรัฐยังเห็นการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนากําลังคนที่ไมเทาเทียมกัน
หลักฐานอางอิง :
1. สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป และงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับรายละเอียดแผนงาน
และโครงการ
3. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. งบประมาณรายจายเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. งบประมาณรายจายเงินกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. งบประมาณรายจายหนวยงานรูปแบบพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

ตัวชี้วัด 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและรายได) ของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 พิจารณาจากรอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดทั้งหมด
ที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไมซ้ํากับตัวชี้วัดอื่นๆ ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวม 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด (i)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3
ตัวชี้วัดที่ 3.2.4

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(Wi)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
36,441
42,515
48,588
54,662
60,735

คะแนน
ที่ได
(SMi)
5.0000

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(Wi × SMi)
0.2300

99,888

116,536

133,184

149,832

166,480

5.0000

0.2300

13,602

15,869

18,136

20,403

22,670

3.3656

0.1548

9

10.5

12

13.5

15

4.3133

0.1984
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

ตัวชี้วัด (i)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.5
ตัวชี้วัดที่ 3.2.6
ตัวชี้วัดที่ 3.2.7
ตัวชี้วัดที่ 3.2.8
ตัวชี้วัดที่ 3.2.9
ตัวชี้วัดที่ 3.2.10
ตัวชี้วัดที่ 3.2.11
ตัวชี้วัดที่ 3.2.12
ตัวชี้วัดที่ 3.2.13
ตัวชี้วัดที่ 3.2.14
ตัวชี้วัดที่ 3.2.15
ตัวชี้วัดที่ 3.2.16

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(Wi)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)
0.0460
(0.23/5)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
44.7
52.2
59.6
67.1
74.5

คะแนน
ที่ได
(SMi)
5.0000

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(Wi × SMi)
0.2300

3,960

4,620

5,280

5,940

6,600

5.0000

0.2300

45

53

60

68

75

5.0000

0.2300

8

10

11

13

14

5.0000

0.2300

7

8

10

11

12

5.0000

0.2300

1

2

3

4

5

5.0000

0.2300

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

2.9425

0.1353

1

2

3

4

5

5.0000

0.2300

1

2

3

4

5

5.0000

0.2300

-

1

2

3

4

5.0000

0.2300

9

11

12

14

15

5.0000

0.2300

1

2

3

4

5

4.0000

0.1840
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

ตัวชี้วัด (i)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.17
ตัวชี้วัดที่ 3.2.18
ตัวชี้วัดที่ 3.2.19
ตัวชี้วัดที่ 3.2.20
ตัวชี้วัดที่ 3.2.21
ตัวชี้วัดที่ 3.2.22
น้ําหนักรวม
(∑ Wi)

น้ําหนัก
(Wi)
0.0440
(0.22/5)
0.0440
(0.22/5)
0.0440
(0.22/5)
0.0440
(0.22/5)
0.0440
(0.22/5)
0.0440
(0.22/5)
1

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(Wi × SMi)
0.2200

5.19

6.06

6.92

7.79

8.65

คะแนน
ที่ได
(SMi)
5.0000

1

2

3

4

5

5.0000

0.2200

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

5.0000

0.2200

1

2

3

4

5

5.0000

0.2200

0.10

0.11

0.13

0.14

0.16

5.0000

0.2200

1

2

3

4

5

5.0000

0.2200

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลคะแนนของตัวชี้วัด

4.7525

สรุปคะแนนถวงน้ําหนักในภาพรวมของ ตัวชี้วัดที่ 3.2 = 4.7525 x 5 / 98* = 0.2424
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : จํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักคอมพิวเตอร

คําอธิบาย :
จํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ หมายถึง นักศึกษาใหม 2 ภาคการศึกษา ตามปงบประมาณทุกหลักสูตร ทุกระดับ
ตั้งแตประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
จํานวนนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
คน
61,370
58,674
67,980
จํานวนนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
คน
1,980
3,023
3,145
จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก
คน
74
33
รวมจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ
คน
63,350
61,771
71,158
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
36,441 คน

ระดับ 2
42,515 คน

ระดับ 3
48,588 คน

ระดับ 4
54,662 คน

ระดับ 5
60,735 คน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
71,158 คน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
นักศึกษาใหมทุกระดับ จะจัดเก็บจากจํานวนนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 เพื่อความสอดคลองกับการรายงานผล ฯ ตามปงบประมาณ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลายมากขึ้น เชน ทาง internet ทางหนังสือพิมพ
หลากหลายฉบับมากขึ้น ทางสถานีโทรทัศนในชวงเวลาขาว เปนตน
2. มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน เชน โครงการความรวมมือกับกรมการปกครอง เปนตน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
สถิติขอมูลนักศึกษาใหม จากสํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา ตามปงบประมาณ 2551 เปน
นักศึกษาใหม 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
หนวย : คน
ระดับการศึกษา
ภาค 2 /2550
ภาค 1 / 2551
รวม
ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
18,670
49,310
67,980
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
3,145
3,145
ระดับปริญญาเอก
33
33
รวมทั้งสิ้น
18,670
52,488
71,158

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 : จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับ (นักศึกษาลงทะเบียน)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักทะเบียนและวัดผล
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
สํานักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท : 0-2504-7151
สํานักคอมพิวเตอร
คําอธิบาย :
จํานวนนักศึกษาคงอยู (นักศึกษาลงทะเบียน) หมายถึง ยอดรวมของนักศึกษาเกาและนักศึกษาใหมทุกหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษาซึ่งยังมีการลงทะเบียนเรียน ตั้งแตระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
และปริญญาเอก รวม 2 ภาคการศึกษา โดยไมนับหัวซ้ํา ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 1 จะเปนจํานวนนักศึกษาเการวมนักศึกษาใหม
แตในภาคการศึกษาที่ 2 นับเฉพาะนักศึกษาใหมเทานั้น
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
จํานวนนักศึกษาคงอยู (นักศึกษาลงทะเบียน)
164,628
คน
177,029
177,716*
หมายเหตุ * เปนขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ขอมูลที่สมบูรณจะสรุปไดประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2551
เกณฑการใหคะแนน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับ 1
99,888 คน

ระดับ 2
116,536 คน

หนวยวัด

ระดับ 3
133,184 คน

ระดับ 4
149,832 คน

ระดับ 5
166,480 คน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการดําเนินงาน
177,716 คน

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. นักศึกษาคงอยูทุกระดับ จัดเก็บจากภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เพื่อ
ความสอดคลองกับการรายงานผล ฯ ตามปงบประมาณ
2. จํานวนนักศึกษาคงอยูในรายงานฉบับนี้ เปนขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ขอมูลยังไมสิ้นสุด เนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาคงอยูจะตองมีการคํานวณจากจํานวนนักศึกษาใหม นักศึกษาเกา นักศึกษาลาพัก ลาออก คัดออก คาดวา
ขอมูลที่สมบูรณจะสรุปไดประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2551
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนอยางตอเนื่องใหกลับมาลงทะเบียนเรียน
2. มีชมรมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. มีการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมที่หลากหลายชอทางมากขึ้น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การรายงานผล ฯ ตามปงบประมาณ ทําใหจํานวนนักศึกษาคงอยูไมสามารถรายงานยอดสุดทายได เนื่องจากการ
ประมวลผลนักศึกษาคงอยู จะตองประมวลตามรอบระยะเวลาการทํางานซึ่งพนปงบประมาณไปแลว
หลักฐานอางอิง :
จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับ (นักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา) ตามปงบประมาณ 2551 เปนนักศึกษา 2 ภาค
การศึกษา ดังนี้
หนวย : คน
ระดับการศึกษา
ภาค 2 /2550
ภาค 1 / 2551
รวม
ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
18,670
152,599
171,269
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
6,370
6,370
ระดับปริญญาเอก
77
77
รวมทั้งสิ้น
18,670
159,064
177,716

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักคอมพิวเตอร

คําอธิบาย :
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโท ไมรวมปริญญาเอก เนื่องจากระดับปริญญาเอก เปดรับครั้งแรกในป 2549 จึงยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา โดยจะ
เปนยอดรวมในแตละปการศึกษา ไมแยกภาคการศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ
คน
หมายเหตุ * เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ที่ยังไมสิ้นสุดสมบูรณ
เกณฑการใหคะแนน :

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
21,614
18,279
18,965*

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

13,602 คน

15,869 คน

18,136 คน

20,403 คน

22,670 คน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
18,965 คน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
3.3656

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0078

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหากรวบรวมขอมูลโดยใชปงบประมาณ 2551 จะเปนจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2550
2. เนื่องจากการรายงานผล ฯ เปนการรายงานตามปงบประมาณ ซึ่งไมตรงกับรอบการปฏิบัติงานซึ่งเปนปการศึกษา
ทําใหการประมวลผลผูสําเร็จการศึกษา ณ วันรายงานผลยังไมใชจํานวนที่สิ้นสุด เพราะจะตองรอขอมูลจากผูที่จบการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และภาคพิเศษปการศึกษา 2550 รวมถึงการสอบซอมของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ดวย (ระดับประกาศนียบัตรตองรอผูจบฯในภาคเรียนที่ 2/50 และภาคพิเศษปการศึกษา2550 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตองรอผูจบ ฯ ในการสอบซอมของภาคเรียนที่ 2/50 และระดับปริญญาโท จะตองรอขอมูลผูจบ ฯ ในภาคพิเศษปการศึกษา
2550 และภาคเรียนที่ 2/50)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีกิจกรรมใหนักศึกษาไดทําเพื่อเก็บคะแนนในชุดวิชาพื้นฐาน
2. มีอบรมเขมในชุดวิชาที่นักศึกษาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การกําหนดระยะเวลา ภาคการศึกษา (ภาค 1 ภาค 2 และภาคพิเศษ) ของ มสธ. จะกําหนดลาชากวา
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ดังนั้นการจัดเก็บสถิติขอมูลจึงเปนจํานวนที่ไมสมบูรณตามกรอบเวลาที่รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตอ สํานักงาน กพ.ร.
หลักฐานอางอิง :
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามปงบประมาณ 2551 เปนผูสําเร็จการศึกษา 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
หนวย : คน
ระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รวม
17,649
1,316
18,965

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 : รอยละของนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมายที่กําหนดไวในแผน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักทะเบียนและวัดผล
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
สํานักคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
รอยละของนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากเปาหมายที่
กําหนดไวในแผน หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2551 โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ฉบับเปาหมายดานการจัดการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษาใหมที่รับจริง – จํานวนเปาหมายนักศึกษาใหมในแผนฯ
จํานวนเปาหมายนักศึกษาใหมในแผนฯ

x 100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนเปาหมายนักศึกษาใหมในแผนฯ
จํานวนนักศึกษาใหมที่รับจริง
รอยละของนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมายที่กําหนดไวในแผน

หนวยวัด
คน
คน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
36,910
37,945
43,265
43,309
40,319
49,310
17.34
6.26
13.9720

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 9.00
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
รอยละ 10.50

ระดับ 3
รอยละ 12.00
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ระดับ 4
รอยละ 13.50

ระดับ 5
รอยละ 15.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของนักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรและ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมายที่กําหนดไวในแผน

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
13.9720

(3)
คาคะแนน
ที่ได
4.3133

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0101

หมายเหตุ *

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
นักศึกษาใหมทุกระดับ จะจัดเก็บจากจํานวนนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 เพื่อความสอดคลองกับการรายงานผล ฯ ตามปงบประมาณ นํามาเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่
ประมาณการจํานวนนักศึกษาใหมไว
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลายมากขึ้น เชน ทาง internet ทางหนังสือพิมพ
หลากหลายฉบับมากขึ้น ทางสถานีโทรทัศนในชวงเวลาขาว เปนตน
2. มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน เชน โครงการความรวมมือกับกรมการปกครอง เปนตน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ปงบประมาณ 2551
เปาหมาย
ผล
1,770
1,112
56,180
48,198
57,950
49,310
13.9720

ระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร (คน)
ระดับปริญญาตรี (คน)
รวม (คน)
รอยละที่เพิ่มขึ้นจากเปาหมายที่ตั้งไว

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 : รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน หมายถึง รอยละของคาคะแนนเฉลี่ยความ
คิ ด เห็ น ของบั ณ ฑิ ต ในภาพรวมทุ ก สาขาวิ ช า ในการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร หรื อ การเรี ย นการสอน หรื อ
ประสิทธิภาพของการนําความรูตามที่บัณฑิตไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นําไปใชใหเกิดประโยชน
ในการประยุกตใชในหนาที่การงานที่ตนทํา
สูตรการคํานวณ :
(X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 )
5n
โดยที่ :

X 100

X1 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน ในระดับนอยที่สุด
X2 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน ในระดับนอย
X3 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน ในระดับปานกลาง
X4 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน ในระดับมาก
X5 หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่นําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน ในระดับมากที่สุด
n หมายถึง จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา และตอบแบบสอบถามการ
นําความรูไปประยุกตใชในหนาที่การงาน
รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไปประยุกตใช
กับหนาที่การงาน

คน
คน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รอยละ
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
10,020
10,537
9,371
9,608
9,962
8,426
74.61

73.33

77.2062

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 44.70

ระดับ 2
รอยละ 52.20

ระดับ 3
รอยละ 59.60

ระดับ 4
รอยละ 67.10

ระดับ 5
รอยละ 74.50

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของบัณฑิตที่ไดนําความรูไป
ประยุกต ใชกับหนาที่การงาน

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
77.2062

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มสธ. เก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2549 ในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2 ครั้ง คือ 1) ณ. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 และ 2) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันที่ 5-6 มกราคม 2551 โดยใชแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิตของ สกอ.
2. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโดยใชสูตรการคํานวณดังปรากฏในเอกสารแนบ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. การเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2549 ที่เขาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เปนชวงที่เหมาะสม เนื่องจาก มสธ. เสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยระหวางเดือนกุมภาพันธ –
ธันวาคม 2550 และใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามฯ ในเดือนถัดไป การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการนี้ไดรับการตอบ
กลับคืนทันที และมีจํานวนมากกวาวิธีการอื่น รวมทั้งประหยัดคาใชจาย ซึ่งเปนวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
-

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอางอิง :
ขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2549 ในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ครั้ง ดังนี้
(1) ณ. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550
(2) ณ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 5-6 มกราคม 2551
หนวย : คน
กลุมสาขาวิชา /สาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
1.1 วิทยาศาสตรสุขภาพ
1.2 พยาบาลศาสตร
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ
2.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. กลุมสาขาวิชาเกษตร
3.1 สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
4. กลุมสาขาวิชาบริหาร
พาณิชยศาสตร การบัญชี
การจัดการ การทองเที่ยว
และ เศรษฐศาสตร
4.1 วิทยาการจัดการ
4.2 เศรษฐศาสตร
5. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร
5.1 ศึกษาศาสตร
6. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
6.1 ศิลปศาสตร
6.2 นิติศาสตร
6.3 มนุษยนิเวศศาสตร
6.4 รัฐศาสตร
6.5 นิเทศศาสตร
รวม

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

บัณฑิต
ทั้งหมด

บัณฑิต
ที่ตอบ
แบบฯ

บัณฑิต
ที่มี
งานทํา

ระดับการนําความรูไปประยุกตใชกับหนาที่การงาน

1,495

778

728

มาก
ที่สุด
203

843
652
283

422
356
162

402
326
149

283
903
903

162
514
514

6,924

281

ปาน
กลาง
171

37

นอย
ที่สุด
17

101
102
33

156
125
64

102
69
36

24
13
7

12
5
2

7
12
7

149
474
474

33
135
135

64
174
174

36
123
123

7
24
24

2
9
9

7
9
9

4,056

3,754

935

1,585

860

182

68

124

6,721
203
1,398

3,978
78
689

3,683
71
639

915
20
147

1555
30
264

841
19
164

182
0
25

68
0
20

122
2
19

1,398
5,644

689
3,172

639
2,950

147
769

264
1,188

164
711

25
140

20
52

19
90

801
2,294
404
1,636
509
16,638

492
1,174
227
965
314
9,371

458
1,081
216
909
286
8,694

130
275
46
251
67
2,222

186
437
87
354
124
3,556

95
269
62
223
62
2,065

23
48
12
42
15
415

8
17
3
18
6
168

16
35
6
21
12
268

26

มาก

นอย

ไมระบุ
19

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 : จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
สํานักการศึกษาตอเนื่อง
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักบรรณสารสนเทศ
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา

คําอธิบาย :
ผูรับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เขารับการบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งสวนกลางและศูนยวิทยพัฒนาไดจัดทําขึ้น เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
โดยเปนกิจกรรม หรือโครงการทีใ่ หความรู ความเขาใจ และทักษะตางๆ ที่ชวยพัฒนา หรือ ชวยเหลือสังคมและชุมชน ใน
รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่มีการใชจายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตามแผนปงบประมาณ พ.ศ.2551
ลักษณะของผูรับการบริการวิชาการ ไดแก
1) ผูเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต
2) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูเขารับการฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูเขารับการฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
4) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูใชบริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา เชน สํานักบรรณ
สารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร สํานักพิมพ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ศูนย
สัมมนาและฝกอบรม ฯลฯ
5) ผูใชบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม เชน สํานักทะเบียนและวัดผล สํานักคอมพิวเตอร
สํานักพิมพ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ สาขาวิชา เปนตน
6) ผูใชบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต เชน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร
สํานักพิมพ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ฯลฯ
7) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูเขารวมกิจกรรม/ โครงการในการบริการทางการศึกษา/ วิเคราะห /วิจัย/
บริการวิชาการ/ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แกสังคมและชุมชน
8) บริการอื่น ๆ ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เขารับการบริการที่มหาวิทยาลัย/ ศูนยวิทยพัฒนา และการ
บริการเคลื่อนที่ที่มหาวิทยาลัย/ ศูนยวิทยพัฒนาจัดขึ้น
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนผูรับบริการวิชาการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
3,960 คน

คน

ระดับ 2
4,620 คน

ระดับ 3
5,280 คน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
76,987

ระดับ 4
5,940 คน

ระดับ 5
6,600 คน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูรับบริการวิชาการ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
76,987 คน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสวนวิชาการ และสวนสนับสนุนวิชาการ จัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ โดยมีนักศึกษาและประชาชน เขารวมกิจกรรม / โครงการอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับหนวยงานภายนอกใหความเชื่อมั่นในการดําเนินงานดานการวิเคราะหทดสอบจึงมีหนวยงานภายนอก
ขนาดใหญหลายหนวยงานใชบริการจัดสอบของสํานักทะเบียน จึงสงผลใหตัวเลขจํานวนผูรับบริการวิชาการใน
ปงบประมาณ 2551 เปนตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ขอบังคับใหหนวยงานภายในดําเนินภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคม ตามความรู
ความสามารถของบุคลากร ศักยภาพของหนวยงาน และทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายชื่อกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและจํานวนผูรับบริการวิชาการ ขอมูลอางอิงตามตัวชี้วัดที่ 3.2.7
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

28

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.7 : จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักการศึกษาตอเนื่อง
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
สํานักคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 0-2504-7151
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักบรรณสารสนเทศ
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา
คําอธิบาย :
จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งสวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา ไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ หรือเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ที่เปนลักษณะของการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการแบบให
เปลา โดยกิจกรรม/ โครงการนั้นๆ มีการใชจายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
1) กิจกรรม/โครงการที่บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
2) กิจกรรม/โครงการที่บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
3) กิจกรรม/โครงการที่บริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
4) กิจกรรม/โครงการที่บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
5) กิจกรรม/โครงการที่บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
6) กิจกรรม/โครงการที่บริการศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
7) กิจกรรม/โครงการที่บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน
8) กิจกรรม/โครงการที่บริการอื่น ๆ ถามีการขอความรวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือ
โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของมหาวิทยาลัยก็สามารถนําไปนับ
รวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือเปนหลักฐานประกอบ
หมายเหตุ : 1. กรณี 1 กิจกรรม / โครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
2. กรณีบริการวิชาการ 1 กิจกรรม / โครงการ มีหลายสถาบัน/หนวยงานรวมมือกันใหนับ แยกแตละสถาบันได
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยสงคณาจารยไปชวย
ใหรายงานเปนกิจกรรม / โครงการ 1 กิจกรรม / โครงการ ตามชื่อกิจกรรม /โครงการ

ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
45 กิจกรรม /
โครงการ

ระดับ 2
53 กิจกรรม /
โครงการ

กิจกรรม /
โครงการ

ระดับ 3
60 กิจกรรม /
โครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
434

ระดับ 4
68 กิจกรรม /
โครงการ

ระดับ 5
75 กิจกรรม /
โครงการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
434
กิจกรรม /
โครงการ

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสวนวิชาการ และสวนสนับสนุนวิชาการ จัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ อยางตอเนื่อง
รายชื่อกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และจํานวนผูรับบริการวิชาการ มีดังนี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
ลําดับ
กิจกรรม ผูรับ
หนวยงาน
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
ที่
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1) กิจกรรม/โครงการที่บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
สถาบันวิจัยและ
1 หลักสูตรเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
1
55
พัฒนา
(รวมกับ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎอุดรธานี)
สาขาวิชา
2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาบุคลากร
1
67
รัฐศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอางทอง
สํานักการศึกษา
3 การใชโปรแกรม Microsoft word และ Window XP ขั้น
1
18
ตอเนื่อง
พื้นฐาน รุนที่ 3
สํานักการศึกษา
4 หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 41
6
27
ตอเนื่อง
หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 42
18
หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 43
43
หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 44
63
หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 45
51
หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 46
47
5 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
สํานักการศึกษา
11
37
ตอเนื่อง รวมกับ
รายงานการประชุม รุนที่ 67
สาขาวิชา
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
34
ศึกษาศาสตร
รายงานการประชุม รุนที่ 68
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
43
รายงานการประชุม รุนที่ 69
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
41
รายงานการประชุม รุนที่ 70
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
27
รายงานการประชุม รุนที่ 71
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
19
รายงานการประชุม รุนที่ 72
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
33
รายงานการประชุม รุนที่ 73
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
42
รายงานการประชุม รุนที่ 74
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
44
รายงานการประชุม รุนที่ 75
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ว/ด/ป

7,14,21,28
ต.ค. 50
12-16 พ.ย. 50
10-14 ธ.ค. 50
25-29 ก.พ. 51
21-25 เม.ย. 51
16-20 มิ.ย. 51
18-22 ส.ค. 51
29-31 ต.ค. 50
26-28 พ.ย. 50
17-19 ธ.ค. 50
28-30 เม.ย. 51
29-31 ม.ค. 51
25-27 ก.พ. 51
25-27 มี.ค. 51
26-28 พ.ค. 51
25-27 มิ.ย.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สํานักทะเบียน
และวัดผล

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลําดับ
ที่

6

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
รายงานการประชุม รุนที่ 76
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
รายงานการประชุม รุนที่ 77
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
รายงานการประชุม รุนที่ 78
หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินโครงการรุนที่ 1
หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินโครงการรุนที่ 2

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน
รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
40

ว/ด/ป
28-30 ก.ค. 51

36

18-20 ส.ค. 51

41

15-17 ก.ย. 51

2

39
25

1-2 เม.ย. 51
8-9 ก.ย. 51

7

หลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชการ
สอนใหทําโครงการและการใชนวัตกรรม Storyline
รุนที่ 2

1

31

22-23 เม.ย. 51

8

หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 14

1

37

25 พ.ค. 51

9

หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ รุนที่ 1
หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ รุนที่ 2

2

30
29

6-8 พ.ค. 51
27-29 ส.ค. 51

10

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหงบการเงิน รุนที่ 1

1

30

7-8 พ.ค. 51

11

หลักสูตรครบเครื่องเรื่องประชาสัมพันธ รุนที่ 1

1

53

21-23 พ.ค. 51

12

หลักสูตรกลยุทธการเปนวิทยากรฝกอบรม รุนที่ 21
หลักสูตรกลยุทธการเปนวิทยากรฝกอบรม รุนที่ 22
หลักสูตรการใชโปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติ
สําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
รุนที่ 12

2

41
30
35

26-29 พ.ค. 51
8-11 ก.ย. 51
2-6 มิ.ย. 51

13

32

1

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน
รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
4
33
25
44
33
1
29

ว/ด/ป

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร

14

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาศิลป
ศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาศิลป
ศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สถานบันวิจัยและ
พัฒนา

15

หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ รุนที่ 11
หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ รุนที่ 12
หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ รุนที่ 13
หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ รุนที่ 14
หลักสูตรศิลปะการพูดสําหรับผูนาํ รุนที่ 3

16

หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการวิจัย รุนที่ 4

1

31

9-11 มิ.ย.51

17

หลักสูตรกลยุทธการใชกิจกรรมเพือ่ การฝกอบรม รุน ที่
10
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ รุนที่ 8

1

28

16-17 มิ.ย. 51

1

20

23-25 มิ.ย. 51

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

18

12-14 ธ.ค. 50
10-12 มี.ค. 51
9-11 มิ.ย.51
8-10 ก.ย. 51
8 มิ.ย. 51

19

หลักสูตรการประเมินแผนงานและโครงการ รุนที่ 6,7

2

35+46

9-11 ก.ค. 51

20

หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารทันสมัยตามหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 1
หลักสูตรการใชโปรแกรม Windows และ Microsoft
Word (สําหรับมือใหม) รุนที่ 1
หลักสูตรการจัดการสํานักงานยุคใหม รุนที่ 26

1

24

1-2 ก.ค. 51

1

13

5-6 ก.ค. 51

1

21

21-24 ก.ค. 51

1

30

21-25 ก.ค. 51

21
22

23

หลักสูตรเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR) รุนที่ 2

33

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง

24

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาวิทยา ศาสตรสุขภาพ
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาศิลป
ศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร

26

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
23

ว/ด/ป

27

หลักสูตรการสรางและนําเสนองานดวยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint รุนที่ 4
หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 12
หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 13
หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 14
หลักสูตรเทคนิคการทํางานอยางมีความสุขและสนุกกับ
งาน รุนที่ 1
หลักสูตรศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ รุนที่ 10

28

หลักสูตรการจัดการทํางบการเงินอยางงาย รุนที่ 1

1

17

25-26 ส.ค. 51

29

หลักสูตรการใชโปรแกรม SPSS for windowsในการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ รุนที่ 16
หลักสูตรการใชโปรแกรม SPSS for windowsในการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ รุนที่ 17
เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธยุคใหม รุนที่ 18
เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธยุคใหม รุนที่ 19

2

18

24-25 พ.ย. 50

19

13-14 ก.ย. 51

2

31
24

16-18 ก.ย. 51
14-16 พ.ย. 50

31

กลยุทธการพัฒนานักวิจัย รุนที่ 3

1

20

15-19 ก.ย. 51

32

การใชโปรแกรม Microsoft word และ Window XP ขั้น
พื้นฐาน รุนที่ 3
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
รุนที่ 12

1

18

1

18

7,14,21,28
ต.ค. 50
9-10 ต.ค. 50

25

30

33

34

3

23-25 ก.ค. 51

1

32
20
35
17

31 ส.ค. 51
24 ก.พ. 51
4 พ.ย. 50
3 ส.ค. 51

1

32

18-20 ส.ค. 32

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่องรวมกับ
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลําดับ
ที่
34
35

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
Competency กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่
ความสําเร็จขององคกร รุนที่ 5
การใชโปรแกรมวิเคราะหพหุระดับ (HLM) เพื่อการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 2

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
17

ว/ด/ป
11-12 ต.ค. 50

1

30

17-19 ต.ค. 50

ทองโลกอินเตอรเน็ต นําหรับผูไมมพี ื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร รุนที่ 11
การใชโปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสําหรับ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 11

1

23

1

28

4,11,18,25
พ.ย. 50
5-9 พ.ย. 50

3

21

10-12 พ.ย. 50

19

24-26 พ.ย. 50

10

12-14 ม.ค. 51

39

การอานและการเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาล
ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 3
การอานและการเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาล
ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 4
การอานและการเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาล
ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 5
เทคนิคการอานและวิเคราะหงบการเงิน รุนที่ 7

1

24

14-16 พ.ย. 50

40

เลขานุการมืออาชีพ รุนที่ 1

1

38

14-16 พ.ย. 50

41

เทคนิคการจัดฝกอบรม รุน ที่ 29

1

23

3-6 มี.ค. 51

42

หัวหนางานมืออาชีพ รุนที่ 10

1

17

12-14 มี.ค. 51

43

การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด รุน
ที่ 12

1

18

9 - 10 ต.ค. 50

36
37

38

35

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สํานักทะเบียน
และวักผล
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง รวมกับ
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
35

ว/ด/ป

47

ศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 12

48

ทองโลกอินเตอรเน็ต สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร รุนที่ 11
การใชโปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสําหรับ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 11

1

23

1

28

4,11,18,25
พ.ย.50
5-9 พ.ย. 50

50

การอานและการเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาล
ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 3

1

21

10-12 พ.ย. 50

51

การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุนที่ 41

1

27

12-16 พ.ย. 50

52

โครงการสัมฤทธิบัตร รุนที6่ 2-65

4

12,602

53

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุนที่ 14-15

2

38

54

4

110

1

17

24,25 ก.ค. 51/
20,27 มิ.ย. 51
15-ส.ค.-51

2

76

22,28 ส.ค.51

1

27

12-ก.ย.-51

58

งานเผยแพรความรูสูชุมชน การประดิษฐดอกไมจาก
ธนบัตร
งานเผยแพรความรูสูชุมชน การประดิษฐปลาตะเพียน
จากธนบัตร
งานเผยแพรความรูสูชุมชน การถักเมคราเมประดิษฐิ์เปน
กระเปา
งานเผยแพรความรูสูชุมชน การถักเมคราเมประดิษฐิ์เปน
ภาชนะใสของ
อบรมนาฏศิลปสาํ หรับเยาวชน

2

53

59

อบรมปฏิบัติธรรม

2

98

28 พ.ย.50-เม.ย.
51/ 11 พ.ค.-ก.ย.
51
26-28 ก.พ.51/
27-29 พ.ค.51

49

55
56
57

36

4-พ.ย.-50

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน
สํานักทะเบียน
และวัดผล

ลําดับ
ที่
60

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล
โครงการใหกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จังหวัดนนทบุรี

2) กิจกรรม/โครงการที่บริการจัดฝกอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
สํานักทะเบียน
1 โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับ
และวัดผล
ครูของ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สํานักทะเบียน
2 โครงการพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนการ
และวัดผล
สอนของครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
สํานักบรรณ
3 โครงการสัมมนาผูรูเชิดชูนนทบุรี (โครงการยอยภายใต
สารสนเทศ
โครงการ การจัดการสารสนเทศจากภูมิปญญาทองถิน่
ดานนนทบุรีศึกษา เพื่อสงเสริมบริการหองสมุดสูชุมชน
สํานัก
4 โครงการฝกอบรมความรูพื้นฐานการใชอินเทอรเน็ต
คอมพิวเตอร
สําหรับผูสูงอายุ
สํานักเทคโนโลยี
5 โครงการฝกอบรมการผลิตสือ่ การสอนทางไกล
การศึกษา
งานประสานศูนย
6 โครงการฝกอบรมการใชบริการสอนเสริมผานเครือขาย
วิทยพัฒนา
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัย
ศูนยวิทยพัฒนา
7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเว็บไซตวดั
เพชรบุรี
8 โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรและพัฒนามาตรฐาน
ศูนยฝกอบรม
การพิมพของประเทศไทย
เทคโนโลยีการ
พิมพฯ
9 โครงการฝกอบรมนักออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคา
ศูนยฝกอบรม
ชุมชนรุนใหม
เทคโนโลยีการ
พิมพฯ
กองแผนงาน
10 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กํานัน ผูใหญบาน
11 โครงการคลินิกทําเลมและซอมหนังสือใหหองสมุด
ศูนยฝกอบรม
โรงเรียน
เทคโนโลยีการ
พิมพฯ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

37

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
33

1

177

1

100

1

59

1

63

2

154

20

50

1

41

3

N/A

2

149

4

122

3

124

ว/ด/ป
19 มี.ค 51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

สํานักวิชาการ

12

สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักทะเบียน
และวัดผล
สํานักทะเบียน
และวัดผล

13

สํานักบริการ
การศึกษา
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
ศูนยวิทยพัฒนา
นครนายก
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง

18

สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและ
สหกรณ
สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและ
สหกรณ
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
โครงการสัมมนาวิชาการนวัตกรรมหลักสูตรอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ประเมินโครงการ
สรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูและ
การวัดและประเมินการคิด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผูเรียนตาม
สภาพจริง
โครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
134
1

55

3
1

43+59
+35
60

1

182

2

100

1

733

5

505

3

127

3

120

22

โครงการฝกอบรมการสรางภูมิคุมกันดวยวิธีแพทย
ทางเลือกใหกบั บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
โครงการ 30 ป มสธ. กับการเกษตรไทย

2

N/A

23

โครงการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

60

N/A

24

โครงการฝกอบรมการผลิตรายการธรรมะทางสื่อเสียง

1

64

14
15
16
17

19
20
21

โครงการพัฒนาความสามารถดานการจัดการการเรียน
การสอนของครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดบริการวิชาการใหแกสมัชชาเครือขาย
การศึกษาทางไกล มสธ.
โครงการฝกอบรมเทคนิคการบริการเพื่อครองใจ
ประชาชน
โครงการศิลปะการพูดสําหรับผูนาํ

38

ว/ด/ป

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

สํานักวิชาการ
ศูนยวิทยพัฒนา
10 แหง

25
26

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชาวิทย
สุขภาพ
สาชาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร
สํานักบริการ
การศึกษา
สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร
สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร
สาขาวิชาศิลป
ศาสตร
สาขาวิชาศิลป
ศาสตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

27

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

28
29
30

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
โครงการบริการความรูเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติ
จัดนิทรรศการ สัมมนา/ อภิปราย/ บรรยาย/ เสวนา/
ฝกอบรมทางวิชาการ และ กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
การเสนองานวิจัยเครือขายการศึกษากับการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักเรียน
อภิปรายทางวิชาการและจัดนิทรรศการ "การศึกษา
ทางไกลไรพรมแดน"(Borderless Distance Education)
นิทรรศการ เรื่อง เศรษฐศาสตร VS โลกรอน

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
10
270

ว/ด/ป

1-7 ก.ย.51

1

N/A

1 ก.ย 51

1

N/A

2-3 ก.ย.51

1

N/A

2-4 ก.ย. 51

1

N/A

31

นิทรรศการประชาสัมพันธการแพทยแผนไทย อาชีวอ
นามัย และความปลอดภัย(สาธิตและใหคําปรึกษา)
นิทรรศการมนุษยนิเวศศาสตรกับการรับใชสังคม

1

N/A

1-4 ก.ย. 51

32

นิทรรศการ 30 ป บริการกาวไกลรับใชสังคม

1

N/A

2-4 ก.ย. 51

33

เสวนา เรื่อง วังวน....ละครโทรทัศนไทย

1

N/A

2-ก.ย.-51

34

การนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาบัณฑิต นิเทศ
ศาสตร ป 2551
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง นานาทัศนะเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สถานภาพและทิศทาง
การศึกษาดานไทยคดีศึกษา
นิทรรศการและการแสดงทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1

N/A

6-ก.ย.-51

1

N/A

2 ก.ย 51

1

N/A

4 ก.ย 51

1

N/A

2-4 ก.ย. 51

1

N/A

6 ก.ย 51

35
36
37

38

สัมมนาทางวิชาการ บรรยาย และระดมสมองเพือ่ การ
พัฒนาตนเองของบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

39

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักวิชาการ
สํานักวิชาการ

39

สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร

44

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร
สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
สาขาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

47

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

40
41
42
43

45
46

48
49
50
51

52

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการสูการเปน
โรงพยาบาลดึงดูดใจ(Magnet Hospital)
การประกวดสุนทรพจน หัวขอ "เด็กไทยกับการศึกษา
ตลอดชีวิต"
โครงการกลยุทธ HR พัฒนาคุณธรรม นําสังคม
เสวนาเรื่อง 30 ป มสธ. กาวไกลรับใชสังคม
โครงการเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาบัณฑิตดาน
บริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ
โครงการจัดทําสือ่ ซีดีรอม เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทีค่ ัด
สรรสูสังคม
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการวิจัยแมบท
การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับนักวิจัยทองถิน่ :
กรณีศึกษาชุมชนบางขุนศรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการสรางความรูดานการออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษา ทางไกลผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาชุดฝกอบรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ
หองสมุดประชาชน
การพัฒนาชุดฝกอบรมแบบ e-Training เรื่องการ
ใหบริการในศูนยบริการรถยนต
การพัฒนาศูนยความรูและขอมูลขาวสารดานการศึกษา
ทางไกลในระดับอุดมศึกษาไทย
โครงการสนับสนุนบทบาทมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินงานดานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จ.ปทุมธานี

40

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
N/A

ว/ด/ป
3-4 ก.ย.51

1

N/A

3 ก.ย 51

1

108

4 ก.ย 51

1
1

N/A
N/A

5 ก.ย 51
10-11 ก.ย. 51

1

N/A

6 ก.ย 51

1

N/A

10-ก.ย.-51

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

34

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง
สํานักบรรณ
สารสนเทศ
ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปาง รวมกับ
สาขาวิชา
ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปาง รวมกับ
สาขาวิชา
ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปาง รวมกับ
สาขาวิชา
ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปาง รวมกับ
สาขาวิชา
ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปาง รวมกับ
สาขาวิชา

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลําดับ
ที่
53

54
55
56
57
58
59

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
โครงการสนับสนุนบทบาทใหมีการเสริมสราง
มาตรฐานบุคลากรดาน ICT ที่ตรงกับความตองการของ
อุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2
การใชโปรแกรม Microsoft word และ Window XP ขั้น
พื้นฐาน รุนที่ 3
โครงการประกวดสุนทรพจน"เด็กไทยกับการศึกษา
ตลอดชีวิต
กิจกรรมฝกกายฝกจิตพิชิตความทุกข
เสวนาทางวิชาการและวางแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการหองสมุด
เรือนจํา / ทัณฑสถานเบือ้ งตน"
จัดอภิปรายเรื่อง "ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ" ณ จ.
เชียงใหม

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
3
153

ว/ด/ป

1

18

12

1,238

7,14,21,28
ต.ค. 50
16ก.ค.51

1

399

6ส.ค.51

1

76

2-6 มิ.ย. 51

1

75

1

90

27 ก.พ 51

60

จัดอภิปรายเรื่อง "จิตวิทยาการบริการและการ
บริหารงาน" ณ จ.เชียงใหม

1

70

28 ก.พ 51

61

จัดอภิปรายเรื่อง "อนาคตนักสื่อสารมวลชนภายใต
รัฐบาลใหม" ณ สถาบันราชภัฎลําปาง

1

100

28 ก.พ 51

62

จัดอภิปรายเรื่อง "การศึกษาทางไกลกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต" ณ เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน

1

100

29 ก.พ 51

63

จัดอภิปรายเรื่อง"จิตวิทยาการบริการและการบริหาร" ณ
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮอ งสอน

1

100

1 มี.ค 51

41

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
8
N/A

ว/ด/ป

ศุนยวิทยฯ มสธ.
เพชรบุรี

64

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหองสมุดเคลื่อนที่

ศุนยวิทยฯ มสธ.
เพชรบุรี
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครสวรรค
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครสวรรค
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครสวรรค
ศุนยวิทยฯ มสธ.
อุบลราชธานี
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครศรีธรรมราช
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครศรีธรรมราช
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครศรีธรรมราช
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครศรีธรรมราช
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครศรีธรรมราช
ศุนยวิทยฯ มสธ.
อุดรธานี
ศุนยวิทยฯ มสธ.
อุดรธานี

65

แนะแนวการศึกษากับกลุมเปาหมายและผูท ี่สนใจทั่วไป

23

1,661

66

รณรงครับสมัครและแนะแนวการศึกษาตอ มสธ.

12

2,118

67

1

75

7 ธ.ค 51

68

จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ตามรอยพระยุคลบาทดาน
การใชภาษาไทย
จัดโครงการ "อีกมิติหนึ่งของ มสธ."

2

200

69

ออกหนวยบริการการศึกษาเคลื่อนที่

22

356

26 ธ.ค.50 ,23
ม.ค. 51
ต.ค.50-มี.ค.51

70

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง มสธ.กับกาวสําคัญสู
e-University
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กาวสูการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การสํารวจตัวเองเพื่อ
เขาสูโลกการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง แนวคิดในการพัฒนา
ชีวิตสูอนาคตที่ดี
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทํางาน
อยางมีความสุข
การแนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนเทคนิคพาณิชยบาน
จั่น
แนะแนวการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

1

3 พ.ค 51

1

16 ก.พ 51

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

71
72
73
74
75
76

42

2

1,092

1 ต.ค.,15 พ.ย.
,13 ธ.ค.,20ธ.ค.
,24 ม.ค.,14
ก.พ.,20 ก.พ.
,13 มี.ค.

1

17 ก.พ 51,
23 มี.ค. 51
25 ก.พ 51

1

24 มี.ค 51

1

500

13 ก.พ 51

1

200

7-8 มี.ค.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)

ว/ด/ป

3) กิจกรรมโครงการที่บริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา
สํานัก
1 การใหบริการเชาหองอบรมคอมพิวเตอร ทั้งภายในและ
12
460
คอมพิวเตอร
ภายนอก
สํานักเทคโนโลยี
2 โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อบริการสังคม ชุด
16
N/A
การศึกษา
รายการ ”คนไทยตัวอยาง”
สํานัก
3 การใหบริการหองบริการบัณฑิตศึกษาแกนักศึกษา
1
3,004
บัณฑิตศึกษา
4 ผูสนใจเขารับบริการแนะแนว
1
141
4) กิจกรรม/โครงการที่บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
1
10
สํานักทะเบียน
1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาใน
และวัดผล
เขตการจัดการแขงขันกีฬา เขตภาคกลางตอนบน 8
จังหวัด
สํานักทะเบียน
2 โครงการใหบริการจัดสอบแกกรมการปกครองเพือ่
1
2,300
และวัดผล
คัดเลือก ขาราชการในสังกัดฯ ประจําปงบประมาณ2551
สํานักทะเบียน
3 โครงการใหบริการจัดสอบแกกรมการกีฬาแหงประเทศ
1
400
และวัดผล
ไทยเพื่อคัดเลือกบุคลากรบรรจุแตงตั้งในตําแหนงทีว่ าง
สํานักทะเบียน
4 โครงการบริการจัดสอบแก ธนาคารกรุงไทย
1
10,000
และวัดผล
สํานักทะเบียน
5 โครงการบริการจัดสอบใหแกกรมราชทัณฑ
1
30,000
และวัดผล
5) กิจกรรมโครงการที่บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
สํานักเทคโนโลยี
1 โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
1
N/A
การศึกษา
6) กิจกรรม/โครงการที่บริการอืน่ ๆ ถามีการขอความรวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิน่ หรือโรงเรียน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นชวยใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
มูลนิธิศุภนิมิต
1 การเปนหัวหนางานมืออาชีพ รุนที่ 2
2
35
22-24 เม.ย.51
แหงประเทศไทย
การเปนหัวหนางานมืออาชีพ รุนที่ 3
43
5-7 ส.ค. 51
มูลนิธิศุภนิมิต
2 Capacity building for team leader รุนที่ 1
1
39
9-11 ม.ค. 51
แหงประเทศไทย
สํานักงานเทศบาล
3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว รุนที่ 1
1
40
30 เม.ย. 51
นครปากเกร็ด

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

43

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน
สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด
สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด
สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด
สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด
สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด
สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว รุนที่ 1

4

โครงการอบรมมัคคุเทศกนอย รุน ที่ 1

1

40

1 พ.ค. 51

5

ศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 1
ศิลปะการพูดในงานบริการ รุนที่ 2
การนําเสนอผลงานดวยโปรแกรม Power Point รุนที่ 1

2
1

40
40
50

9 ก.ค. 51
11 ก.ค. 51
29-31 ต.ค. 50

1

89

26 ก.พ. 51

49

1

30
48
81
78
80
30

31 พ.ค. -1 มิ.ย.
51
24-26 มี.ค. 51
7-8 มิ.ย. 51
26-27 ม.ค. 51
9-10 ก.พ. 51
23-24 ก.พ. 51
24-26 มี.ค. 51

2

42

22-24 ก.ย. 51

40

6
7
8

การพัฒนาการอานและเสริมสรางเครือขายดานการ
ประชาสัมพันธ รุนที่ 1
การเรียนรูคอมพิวเตอรเบือ้ งตนเพือ่ การปฏิบัติงานรุนที่ 1

3

30 เม.ย. 51

12

การเรียนรูคอมพิวเตอรเบือ้ งตนเพือ่ การปฏิบัติงานรุนที่ 2
การเรียนรูคอมพิวเตอรเบือ้ งตนเพือ่ การปฏิบัติงานรุนที่ 3
การเขียนหนังสือราชการ รุนที่ 1
การเขียนหนังสือราชการ รุนที่ 2
การเขียนหนังสือราชการ รุนที่ 3
การเรียนรูคอมพิวเตอรเบื้องตนเพือ่ การปฏิบัติงาน รุนที่
2
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
รายงานการประชุม รุนที่ 1
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและ
รายงานการประชุม รุนที่ 2
หัวหนางานมืออาชีพ รุนที่ 1

1

40

29 ก.ย.-1 ต.ค.
51
1-3 ต.ค. 50

13
14
15

การทํางานเปนทีม รุนที่ 1
การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโตตอบ รุนที่ 1
การสรางพลังทีมงาน รุนที่ 1

1
1
1

81
40
21

3-4 พ.ย. 50
5-6 พ.ย. 50
6-8 พ.ย. 50

9

สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี
สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม
แหงชาติ
บริษัท เทเวศ
ประกันภัย
จํากัด มหาชน)
บริษทั ชูมติ ร จํากัด
อบจ. นครนายก
ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด

10

ก.พ.ร.

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
40

3

สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

11

44

3

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน
รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
78

ว/ด/ป

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
การซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา
สถาบัน
พระปกเกลา
สํานักงานโรค
เอดส วัณโรค
และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
กรมควบคุมโรค
สํานักทะเบียน
และวัดผล

16

หลักการเขียนหนังสือที่ดี รุนที่ 1

17

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน รุน ที่ 1

1

20

26,28 ก.พ. 51

18

เทคนิคการใหบริการที่ประทับใจ และสรางคุณคาใน
งานบริการ รุน ที่ 1

1

46

12 มี.ค. 51

19

1

1,000

งานวิเทศสัมพันธ

20

1

16

งานวิเทศสัมพันธ

21

1

18

งานวิเทศสัมพันธ

22

1

19

งานวิเทศสัมพันธ

23

โครงการความรวมมือทางวิชาการดานความตองการ
จําเปนและประเมินพฤติกรรมบริการใหแกโรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
โครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ DEUTSCHE
WELLE AKADCMIE
โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมินนิโซตา
ประเทศสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโนมการวิจัยทาง
การศึกษา
โครงการความรวมมือระหวางสถาบัน GroupT ประเทศ
เบลเยี่ยม กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการ
จัดการประชุม GroupT Greater Mekong Subregion Academic Alumni Alliance
โครงการความรวมมือระหวางสมาคมสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Association of Southeast Asian Institutions of Higher
Learning - ASAIHL) กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคของ
สมาคม เรื่อง "Borderless Education : Challenges and
Opportunities for Southeast Asian Universities"

1

250

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

45

2 ก.พ.51

7-10 เม.ย 51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

หนวยงาน

ลําดับ
ที่

ศูนยวิทยฯ มสธ.
ลําปางรวมกับ
สถาบันพัฒนาฝมอื
แรงงานภาค 10
ศุนยวิทยฯ มสธ.
นครสวรรค
รวมกับจังหวัด
นครสวรรค
วิเทศสัมพันธ
รวมกับศูนยวิทยฯ
มสธ. อุดรธานี

24

วิเทศสัมพันธ

27

25

26

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ใช
อินเตอรเน็ตเพือ่ การสืบคนระบบสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (การคนสารสนเทศ
Internet, e-Learning)
จัดโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเยี่ยมเยียน
ประชาชน
โครงการความรวมมือระหวาง Fawatthana College of
Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กับ มสธ.ในการจัดนิทรรศการให
คําแนะนําปรึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม
โครงการความรวมมือระหวาง Savan Institute of
Management (SIM) กับ มสธ.ในการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับคณาจารยของ SIM เพื่อเตรียมความรู
ความเขาใจในการเรียนการสอนของ มสธ.
รวม

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

รวม
กิจกรรม ผูรับ
(โครงการ) บริการ
/ ครั้ง
(คน)
1
50

7

287

1

100

1

22

434

76,987

ว/ด/ป

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม แตการรวมกิจกรรมเปนระบบเปด (เขา/ออกตามอัธยาศัย) การนับจํานวน
บางครั้งมีความซ้ําซอน จึงไมนําเสนอจํานวนในรายงานฉบับนี้

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ขอบังคับใหหนวยงานภายในดําเนินภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคม ตามความรู
ความสามารถของบุคลากร ศักยภาพของหนวยงาน และทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบกับในป 2551
มหาวิทยาลัยไดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ป หนวยงานตางๆไดรวมจัดกิจกรรม / โครงการตางๆเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมตลอดทั้งป จึงสงผลใหตัวเลขจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเพิ่มสูงขึ่น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายชื่อ กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.8 : จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู หมายถึง โครงการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาองคความรูใหมหรือ
การพัฒนาขยายองคความรูเดิมในศาสตรตางๆ ที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา จําแนกตามประเภทของการวิจัย เชน
x การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาทั้ง
ในทางทฤษฎีหรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความเปนจริงที่สามารถ
สังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis)
ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
x การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ความรูนั้นไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ได
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
x การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการศึกษาอยางมีระบบ (Systematic) นําความรูที่มีอยู
แลวจากการวิจัยหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ประดิษฐของใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ เพื่อสราง
ขบวนการ ระบบ และการใหบริการใหมๆ ขึ้น และปรับปรุงและประเมินผลสิ่งประดิษฐขึ้นแลว หรือกอตั้งแลวใหดีขึ้น และ
อาจหมายถึงกระบวนการที่จะนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปฏิบัติ รวมทั้งโครงการเพื่อการทดลองหรือประเมินผล
โครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู ใหนับเฉพาะโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนใหมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จากแหลงทุนตางๆ เชน งบประมาณแผนดิน เงินรายได (การวิจัยการศึกษาทางไกลและวิจัยสถาบัน) เงินกองทุน
รัตนโกสินทรสมโภช 200 ป เปนตน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
8 โครงการ

ระดับ 2
10 โครงการ

โครงการ

ระดับ 3
11 โครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
19
20
28

ระดับ 4
13 โครงการ

ระดับ 5
14 โครงการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
28 โครงการ

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มสธ. เรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมีโครงการวิจัยใหม ดังนี้
1. โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน เรงดําเนินการประสานงานผูวิจัยปรับลดงบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณเพื่อจัดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและเบิกเงินงวด
2. ประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยทางวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป) และการ
วิจัยที่ใชงบประมาณเงินรายได (งานวิจัยการศึกษาทางไกล และการวิจัยสถาบัน)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเปนประจําทุกปและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินการวิจัยเปนประจําทุกป
3. มหาวิทยาลัยเสนอใหมีโครงการพัฒนานักวิจัยใหม คลินิกการวิจัยการศึกษาทางไกล ทําใหมีอาจารยทําวิจัยเพิ่มขึ้น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
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( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอฯ (รายตัวชี้วัด)
หลักฐานอางอิง :
ชื่อโครงการ/ชื่อผูวิจัย
โครงการวิจัยทางวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป)
1. การจัดการรายไดและรายจายของครอบครัวขาราชการครูในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ)
2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมผูไทย
บานสรางคอ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ปณฉัตร หมอยาดี)
3. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดความชื้นจากกระดาษกรอง
กอนและหลังเก็บตัวอยางฝุน (อ.อภิรดี ศรีโอภาส)
4. การสรางกระบวนการสื่อสารของระบบอาจารยที่ปรึกษาในการศึกษาทางไกล
: ศึกษากรณีหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผศ. สุกานดา วรพันธุพงศ)
5. การสังเคราะหผลงานวิจัยดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมชวง พ.ศ.
2545-2550 (ผศ.สุรีย เข็มทอง)
โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน
1. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ศึกษากรณีภาคเหนือ (รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ)
2. การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสูชุมชนเขมแข็ง
(ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ)
3. แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนชาวประมงพื้นบาน (รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน)
4. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย)
(รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ)
5. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(รศ.สัจจา บรรจงศิริ)
6. การศึกษาภูมิปญญาการเลี้ยงไกพื้นเมืองในประเทศไทย (ป 2551)
(อ.บุญญฤทธิ์ มุงจองกลาง)
7. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอม
(ผศ.ดร.มนูญ โตะยามา)
8. การพัฒนาศูนยการเรียนรูในชุมชนเพื่อการสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา (รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย)
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ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

175,085

3/2551

127,735

16/2551

118,900

15/2551

60,000

2/2551

30,000

4/2551

15 ต.ค.
2551

797,720

12/2551

820,640

6/2551

905,360

10/2551

792,950

11/2551

1,076,470

7/2551

1,120,990

9/2551

503,500

8/2551

820,970

5/2551

16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551
16 ต.ค.
2551

วันที่
10 ต.ค.
2550
31 มี.ค.
2551
21 มี.ค.
2551
10 ต.ค.
2551

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ/ชื่อผูวิจัย
โครงการวิจัยสถาบัน (เงินรายได)
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2 (รศ.ณัฏฐพร พิมพายน และคณะ)
2. การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย และนางวาณี บุณยะไวโรจน)
3. การพัฒนาตนแบบคลังขอมูลเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ออกกลางคันของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.สํารวย กมลายุตต และคณะ)
4. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาเขมร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล และคณะ)
5. การออกแบบระบบการจัดทําตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และคณะ)
6. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับการใช
สื่อการศึกษาทางคณิตศาสตรในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.สาคร บุญดาว)
4. การวิจัยการศึกษาทางไกล
1. การนําเสนอรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.วิไล วัฒนดํารงคกิจ รศ.ชลาภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
รศ.วรางคณา โตโพธิ์ไทย)
2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล : กรณีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ชุษณะ รุงปจฉิม)
3. การบริการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศ.ดร.สุมาลี สังขศรี ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร นางเยาวลักษณ
ดวงเนตร นายภีรวัฒน นนทะโชติ และ นางพรอนงค โตแหยม)
4. รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษา ทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.จินตนา
ธนวิบูลยชัย รศ.ดร.สิริรัตน วิภาสศิลป และ อ.ดร.สุนิสา จุยมวงศรี)
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ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

700,000

2/2551

148,610

3/2551

317,395

4/2551

1 เม.ย.
2551

77,720

1/2551

8 พ.ย. 50

1,600,000

5/2551

138,607

6/2551

21 เม.ย.
51
11 ส.ค.51

299,000

*

*

วันที่
18 ก.พ.
2551
18 ก.พ.
2551

125,600

27/2551 25 ก.ค.51

104,500

20/2551 30 มิ.ย.51

272,590

21/2551 30 มิ.ย.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ/ชื่อผูวิจัย
5. การจัดสงชุดการสอนและวัสดุการศึกษาทางไปรษณียของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (นางผาณิตา ดวงมณีมรกต น.ส. เพ็ญทิพย เตียวสุวรรณ
น.ส.อารีย อยูโปรง นายวิรัตน เย็นประเสริฐ นางดารณี พานิช นางสุกัญยา
ทอนใจ และ นางเนตรชนก ไตรญาณสม)
6. การใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ธีรารักษ โพธิสุวรรณ น.ส.เยาวลักษณ ศิริสุวรรณ และ นายปฤษฎา
บุญเจือ)
7. การพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (น.ส.ชนิดาภา ยั่งยืน น.ส.จิตติมา รักนาค
และ นายวรชาติ อําไพ)
8. แนวทางการใหบริการการศึกษาของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ดร.สมคะเน ค้ําจุน และ นายชาตรี วงศมาสา)
9. ระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของ มสธ. (รศ.ดร.สุนันท สีสังข รศ.
ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง และ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง)

ทุนวิจัย
(บาท)
104,900

เลขที่
สัญญา
22/2551

30 มิ.ย.51

230,175

23/2551

30 มิ.ย.51

303,215

21/2551

30 มิ.ย.51

278,970

25/2551

30 มิ.ย.51

268,870

26/2551

30 มิ.ย.51

หมายเหตุ * ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจําป 2551
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( 9 ) รอบ 12 เดือน

วันที่

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.9 : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่อยูระหวางดําเนินงาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรูที่อยูระหวางดําเนินงาน หมายถึง โครงการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาองค
ความรูใหมหรือการพัฒนาขยายองคความรูเดิมในศาสตรตางๆ ที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา จําแนกตามประเภทของการวิจัย เชน
x การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาทั้ง
ในทางทฤษฎีหรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความเปนจริงที่สามารถสังเกตได
หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี
(Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
x การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรู
นั้นไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ไดจากการวิจัย
ขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
x การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการศึกษาอยางมีระบบ (Systematic) นําความรูที่มีอยูแลว
จากการวิจัยหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ประดิษฐของใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ เพื่อสรางขบวนการ
ระบบ และการใหบริการใหมๆ ขึ้น และปรับปรุงและประเมินผลสิ่งประดิษฐขึ้นแลว หรือกอตั้งแลวใหดีขึ้น และอาจหมายถึง
กระบวนการที่จะนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปฏิบัติ รวมทั้งโครงการเพื่อการทดลองหรือประเมินผล
โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่อยูระหวางดําเนินงาน ใหนับเฉพาะโครงการที่มีการดําเนินการตามขั้นตอน/
แผนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551โดยนับรวมโครงการที่ไดรับอนุมัติใหม โครงการที่ดําเนินการ
ตอเนื่องจากปที่ผานมา และโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาในการดําเนินงาน โดยเปนโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุน
ตางๆ เชน งบประมาณแผนดิน เงินรายได (การวิจัยการศึกษาทางไกลและวิจัยสถาบัน) เงินกองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป
เปนตน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่อยูระหวางดําเนินงาน

โครงการ

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
7 โครงการ

ระดับ 2
8 โครงการ

ระดับ 3
10 โครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
18
25
44

ระดับ 4
11 โครงการ

ระดับ 5
12 โครงการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ที่อยูระหวางดําเนินงาน

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
44 โครงการ

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยติดตามการดําเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการวิจัย ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 255030 ก.ย. 2551 ดังนี้
1. จัดทําหนังสือติดตามผูวิจัยใหแจงความกาวหนาในการวิจัยหรือขอขยายเวลาดําเนินการวิจัย
2. ตรวจสอบความกาวหนาในการวิจัย และเสนอรับรองรายงานความกาวหนา
3. เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดตอไป
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและรายละเอียดภาระงานแตละงวด
2. การกระจายอํานาจในการดําเนินการใหผูเกี่ยวของทุกระดับ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ในระหวางการดําเนินการวิจัยพบวามีโครงการวิจัยหลายโครงการไมสามารถดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผน
ดําเนินงานได ทั้งนี้ บางสวนมีปญหาอุปสรรคที่เกิดในขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล เชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

1. ชวงเวลาในการจัดเก็บตรงโรงเรียนปดภาคเรียน ทําใหไมสะดวกในการเก็บขอมูล ผูใหขอมูล (ผูประกอบการ)
ไมใหความรวมมือ/ติดภารกิจ
2. ปญหามาจากขอมูลที่จัดเก็บมีจํานวนมากตองใชเวลาในการจัดเก็บมาก ไมมีแหลงขอมูลกลาง ตองใชวิธีเจาะถาม
จากผูรับผิดชอบ ไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดตามแผน ในกรณีที่มีอุปกรณหรือซอฟแวรที่ใชพบวา มีการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร
ใช Version ใหมจึงตองปรับขอมูลจาก version เกาทําใหขอมูลยังขาดความสมบูรณ หรือปรับปรุง (เครื่องมือ) สื่อกอนขึ้นเว็บ
เพื่อทดลองใชและประเมินผล เปนตน
3. ปญหาจากตัวผูวิจัยเอง เชน ปญหาติดภารกิจงานประจํา ปญหาสุขภาพ เปนตน
หลักฐานอางอิง :
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน
1. การเลนของเด็กในครอบครัวไทย : ลักษณะและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัย (รศ.ดร.จิตตินันท เดชะคุปต)
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนชาวประมงพื้นบาน (รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน)
3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย)
(รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ)
4. การศึกษาภูมิปญญาการเลี้ยงไกพื้นเมืองในประเทศไทย
(อ.บุญญฤทธิ์ มุงจองกลาง)
5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(รศ.มนูญ โตะยามา)
6. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ศึกษากรณีภาคเหนือ (ป 2551) (รศ.รสริน ศิริยะพันธุ)
7. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(รศ.สัจจา บรรจงศิริ)
8. การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสูชุมชนเขมแข็ง
(ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ)
9. การพัฒนาศูนยการเรียนรูในชุมชนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับเด็กประถมศึกษา (รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย)
10. ชุดโครงการ การบริหารองคกรชาวบานและการจัดการความรู
แบบบูรณาการของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
(รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน)
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ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

402,100

44/48

905,360

10/51

792,950

11/51

1,120,990

9/51

503,500

8/51

797,720

12/51

1,076,470

7/51

820,640

6/51

820,970

5/51

2,992,940

3/50

วันที่
14 ต.ค.48-13
ต.ค.49
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
16 ต.ค.5015 ต.ค.51
30 ม.ค.5029 ม.ค.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยทางวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป)
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวผูไทยบาน
สรางคอ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ปณฉัตร หมอยาดี)
2. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดความชื้นจากกระดาษกรองกอน
เก็บตัวอยางฝุน (อ.อภิรดี ศรีโอภาส)
3. การจัดการรายไดและรายจายของครอบครัวขาราชการครูในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ)
4. การสังเคราะหผลงานวิจัยดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมชวง
พ.ศ. 2545-2550 (ผศ.สุรีย เข็มทอง)
5. การสรางกระบวนการสื่อสารของอาจารยที่ปรึกษาในการศึกษาทางไกล :
ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผศ.สุกานดา วรพันธุพงศ)
6. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล (อ.ดร.ชอทิพย บรมธนรัตน)
7. การทบทวนโปรแกรมการปองกันและแทรกแซงพฤติกรรมทางเพศของ
เยาวชน (อ.ดร.กุลกานต อภิวัฒนลังการ)
8. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะไขมันโคเลสเตอรอลสูงในเลือดของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นางนิภรณ วัฒนานุกูลกิจ)
9. การศึกษาคุณภาพรายขอของขอสอบแบบเลือกตอบที่มีลักษณะตัวเลือก
แบบตางกัน (นางณัชชา มาลัย)
10. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและภาษาของเอกสารการประชุมใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
(รศ.เรือเอกหญิงปรียา หิรัญประดิษฐ)
11. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี (ปที่ 2)
(รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ)
12. แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รศ.ดร.พรทิพย ดีสมโชค)
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( 9 ) รอบ 12 เดือน

ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

127,735

16/51

118,900

15/51

175,085

3/51

30,000

4/51

60,000

2/51

58,000

31/50

30,100

32/50

30,500

30/50

21,150

29/50

111,486

2/50

303,030

33/50

3 ส.ค.502 ส.ค.51

277,100

13/49

24 ก.ค.4923 ม.ค.51

วันที่
31 มี.ค.5130 มี.ค.52
21 มี.ค.5120 มี.ค.52
10 ต.ค.509 ต.ค.51
15 ต.ค.5014 ต.ค.51
10 ต.ค.509 ต.ค.51
3 ส.ค.502 ส.ค.51
3 ส.ค.502 มิ.ย.51
3 ส.ค.502 ส.ค.51
3 ส.ค.512 พ.ค.51
24 ม.ค.5023 ม.ค.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

ชื่อโครงการ
การวิจัยการศึกษาทางไกล
1. การพัฒนาเครือขายการจัดการความรูทางการพยาบาลบนอินเทอรเน็ต
ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร.บุญทิพย สิริธรังศรี รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล
รศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท อ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข และ นส.ศศิธร
สายนภา)
2. การพัฒนารูปแบบการกําหนดระดับคะแนนในการประเมินผลการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา อ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน
และ น.ส.สุณี เขงเงิน)
3. การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ผศ.หทัยรัตน เทียนศรี รศ.ชนิดา พิทักษสฤษดิ์
และ นางวาณี บุณยะไวโรจน)
4. การนําเสนอรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.วิไล วัฒนดํารงกิจ
รศ.ชลาภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์, รศ.วรางคนา โตโพธิ์ไทย)
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล : กรณีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ชุษณะ รุงปจฉิม)
6. การบริการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรรมาธิราช (ศ.ดร.สุมาลี สังขศรี ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
นางเยาวลักษณ ดวงเนตร นายภีรวัฒน นนทะโชติ
และ นางพรอนงค โตแหยม)
7. รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลยชัย รศ.ดร.สิริรัตน วิภาสศิลป และ
อ.ดร.สุนิสา จุยมวงศรี)
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(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

90,950

6/2550

14 พ.ค.5013 พ.ค.51

120,100

27/2550

26 ก.ค.5025 ก.ค.51

272,610

28/2550

26 ก.ค.5025 ก.ค.51

299,000

*

*

125,600

27/2551

104,500

20/2551

25 ก.ค.5124 ก.ค.52
30 มิ.ย.511 ธ.ค.52

272,590

21/2551

วันที่

30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

ทุนวิจัย
(บาท)
104,900

ชื่อโครงการ

8. การจัดสงชุดการสอนและวัสดุการศึกษาทางไปรษณียของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นางผาณิตา ดวงมณีมรกต น.ส.เพ็ญทิพย เตียวสุวรรณ
น.ส.อารีย อยูโปรง นายวิรัตน เย็นประเสริฐ นางดารณี พานิช
นางสุกัญยา ทอนใจ และ นางเนตรชนก ไตรญาณสม)
230,175
9. การใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ธีรารักษ โพธิสุวรรณ น.ส.เยาวลักษณ ศิริสุวรรณ
และ นายปฤษฎา บุญเจือ)
303,215
10. การพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(น.ส.ชนิดาภา ยั่งยืน น.ส.จิตติมา รักนาค และ นายวรชาติ อําไพ)
278,970
11. แนวทางการใหบริการการศึกษาของศูนยบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ดร.สมคะเน ค้ําจุน และ นายชาตรี วงศมาสา)
268,870
12. ระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของ มสธ.
(รศ.ดร.สุนันท สีสังข รศ.ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง
และ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง)
หมายเหตุ * ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจําป 2551
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( 9 ) รอบ 12 เดือน

เลขที่
สัญญา
22/2551

วันที่
30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

23/2551

30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

21/2551

30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

25/2551

30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

26/2551

30 มิ.ย.5129 มิ.ย.52

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยสถาบัน
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร. พรทิพย ดีสมโชคและคณะ)
3. การลาออกกลางคัน การคงอยูและการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุและคณะ)
4. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงาน
กอสรางวิชาเอกการจัดการงานกอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร และรศ.ศรีธนา บุญญเศรษฏ)
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2
(รศ.ณัฏฐพร พิมพายนและคณะ)
6. การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย และนางวาณี บุณยไวโรจน)
7. การพัฒนาตนแบบคลังขอมูลเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ออกกลางคันของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.สํารวย กมลายุตตและคณะ)
8. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาเขมร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล และคณะ)
9 .การออกแบบระบบการจัดทําตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
(รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และคณะ)
10. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับการใช
สื่อการศึกษาทางคณิตศาสตรในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.สาคร บุญดาว)
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( 9 ) รอบ 12 เดือน

ทุนวิจัย
(บาท)

เลขที่
สัญญา

700,000

4/2550

71,000

1/2550

200,400

2/2550

ก.พ.50ธ.ค.50

45,270

3/2550

มิ.ย. 50ธ.ค.50

700,000

2/2551

18 ก.พ. 51ก.ค.51

148,610

3/2551

18 ก.พ.51ก.ย.51

317,395

4/2551

1 เม.ย.51ม.ค.52

77,720

1/2551

8 พ.ย.501 เม.ย.51

1,600,000

5/2551

138,607

6/2551

21 เม.ย.51ก.ค.52
11 ส.ค.51เม.ย.52

วันที่
ส.ค.50ธ.ค.50
ม.ค.50ก.ค.50

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.10 : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวน โครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ หมายถึง โครงการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาองคความรู
ใหมหรือการพัฒนาขยายองคความรูเดิมในศาสตรตางๆ ที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา จําแนกตามประเภทของการวิจัย เชน
x การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาทั้ง
ในทางทฤษฎีหรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความเปนจริงที่สามารถ
สังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis)
ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
x การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ความรูนั้นไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเปนการนําเอาความรูและวิธกี ารตางๆ ที่ได
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
x การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการศึกษาอยางมีระบบ (Systematic) นําความรูที่มีอยู
แลวจากการวิจัยหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ประดิษฐของใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ เพื่อสราง
ขบวนการ ระบบ และการใหบริการใหมๆ ขึ้น และปรับปรุงและประเมินผลสิ่งประดิษฐขึ้นแลว หรือกอตั้งแลวใหดีขึ้น และ
อาจหมายถึงกระบวนการที่จะนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปฏิบัติ รวมทั้งโครงการเพื่อการทดลองหรือประเมินผล
โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ ใหนับโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดรับมติเห็นชอบวา
ดําเนินการแลวเสร็จ จากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของโครงการนั้นๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551จาก
แหลงทุนตางๆ เชน งบประมาณแผนดิน เงินรายได (การวิจัยการศึกษาทางไกลและวิจัยสถาบัน) เงินกองทุนรัตนโกสินทร
สมโภช 200 ป เปนตน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
1 โครงการ

ระดับ 2
2 โครงการ

หนวยวัด
โครงการ
ระดับ 3
3 โครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
12
14
18
ระดับ 4
4 โครงการ

ระดับ 5
5 โครงการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
18
โครงการ

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัยที่แลวเสร็จ ซึ่งการพิจารณารายงานการ
วิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. ในระหวาง 1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่แลวเสร็จไดรับการรับรองรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการวิจัยแลว จํานวน 18 โครงการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. การกระจายอํานาจในการดําเนินการใหผูเกี่ยวของ
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีประสบการณการทําวิจัยมาเปนผูทรงคุณวุฒิภายใน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มารวมในการพิจารณารายงานการวิจัย
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนงบประมาณเปนคาสมนาคุณ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารายงานการวิจัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

60

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
ทุนวิจัย
(บาท)

ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน
1. ระบบการใชแหลงเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน
จังหวัดนนทบุรี (รศ.สุมนทิพย บุญสมบัติ รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย
และ นางวาณี บุณยะไวโรจน)
2. พฤติกรรมทางการเมืองขององคกรเครือขายภาคประชาชนภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รศ.ฐปนรรต พรหม
อินทร รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช และ อ.ยุทธพร อิสรชัย)
3. ผลการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมตาม
พระราชบัญญัติ คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
(รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย และ รศ. ดร.จินตนา ธนวิบูลยชัย)
โครงการวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป)
1. การผลิตสื่อเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร.สาคร บุญดาว และ รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ)
2. ชุดโครงการนนทบุรี : ดานการศึกษา
(รศ.สมคิด พรมจุย และคณะ)
3. ความรูและพฤติกรรมการใชยายอมผมของประชาชนใน
อําเภอปากเกร็ด
(รศ.ดร.มุกดา หนุยศรี และ ผศ.กรองกาญน ศิริภักดี)
การวิจัยการศึกษาทางไกล
1. แบบจําลองการแนะแนวการเรียนผานซีดีรอมสื่อประสม
สําหรับนักศึกษา มสธ. (อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
นางรมิตา อั๋นวงษ และ น.ส.สิริรัตน สัมพันธยุทธ)
2. การประเมินโครงสราง e – Learning ประเภท off – line
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช
(อ.อภิญญา สนกนก)
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มติที่ประชุม กก.

641,700

มติคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3 /51 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 51

640,000

มติคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3 /51 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 51

384,500

มติคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3 /51 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 51

425,140

มติคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3/51 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.51
รับรองฉบับสมบูรณ
มติคณะกรรมการวิจัยครั้งที่
2/51 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.51
รับรองฉบับสมบูรณ
มติคณะกรรมการวิจัยครั้งที่
1/51 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.51
รับรองฉบับสมบูรณ

1,860,792

91,100

185,730

113,150

มติคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19
ก.พ.51 (อยูระหวางการ
ปรับแกไขรายงานการวิจัย)
มติคณะกรรมการวิจัยครั้งที่
2/51 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.51
รับรองฉบับสมบูรณ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ
3. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบการศึกษาทางไกล
(รศ.ดร.อลิสา วานิชดี รศ.ดร.สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล และ
อ.ดร.นรินทรทิพย ทองศรี)
4. การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสชุดวิชาเศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศโดยใช T5 Model (รศ.สุนีย ศีลพิพัฒน รศ. ดร.
วิไล วัฒนดํารงกิจ รศ.ศิริพร สัจจานันท รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
รศ.นวลเสนห วงศเชิดธรรม)
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวของกับการ
คํานวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดย
การวิเคราะหพหุระดับ (อ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน
รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ และ รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา)
6. การพัฒนารูปแบบการทํากิจกรรมประจําชุดวิชาภาษาอังกฤษ
แบบปฏิสัมพันธผานเครือขายอินเทอรเน็ต
(รศ.ดร.โสฬศา สาตพร)

ทุนวิจัย
(บาท)
224,980

73,972

มติคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15
ต.ค.51 (อยูระหวางการ
ปรับแกไขรายงานการวิจัย)
มติคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29
ก.ค.51 (อยูระหวางการ
ปรับแกไขรายงานการวิจัย)
มติคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5
ก.ย.51 (อยูระหวางการ
ปรับแกไขรายงานการวิจัย)
มติคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15
ก.ย.51 (อยูระหวางการ
ปรับแกไขรายงานการวิจัย)

90,900

8. ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอการเรียน
ในระบบการศึกษาทางไกล หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นางนงลักณ รุงวิทยาธร)

80,940

ก.พ.ร.
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มติคณะกรรมการวิจัยครั้งที่
3/51 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.51
รับรองฉบับสมบูรณ
อยูระหวางประเมินรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ

172,840

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มติที่ประชุม กก.

127,600

7. การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนพลโลกสําหรับครูสังคมศึกษา
(รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล)

โครงการวิจัยสถาบัน (เงินรายได)
1. การลาออกกลางคัน การคงอยูและการเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

200,400

มติคณะกรรมการพิจารณา
วิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2/51 วันที่
4 ม.ค.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อโครงการ
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 1
(รศ.ณัฏฐพร พิมพายน และคณะ)
3. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการ
จัดการการงานกอสราง วิชาเอกการจัดการงานกอสราง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
และ รศ.ศรีธนา บุญญาเศรษฐ)
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ทุนวิจัย
(บาท)
700,000

45,270

400,000

( 9 ) รอบ 12 เดือน

มติที่ประชุม กก.
มติคณะกรรมการพิจารณา
วิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/50 วันที่
22 พ.ย.50
มติคณะกรรมการพิจารณา
วิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/51 วันที่
1 พ.ค.51
มติกรรมการพิจารณาวิจัย
สถาบัน ครั้งที่ 1/51 วันที่ 23
มิ.ย.51

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.11 : จํานวนผูลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ในหลักสูตรไทยคดีศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักทะเบียนและวัดผล
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
สํานักการศึกษาตอเนื่อง
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนผูลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษา
หมายถึง จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และผูเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ที่เปนวิชาในหมวดวิชาแกนบังคับ หมวดวิชาเฉพาะบังคับ และหมวดวิชาเฉพาะเลือก (ไมรวมหมวดศึกษาทั่วไป) ของหลักสูตร
ไทยคดีศึกษา ซึ่งประกอบดวย ชุดวิชา 1) ประวัติศาสตรไทย 2) วิวัฒนาการการเมืองไทย 3) เศรษฐกิจไทย 4) สังคมไทย
5) ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 6) ศิลปะกับสังคมไทย 7) พัฒนาการวรรณคดีไทย 8) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของไทย 9) ประสบการณไทยคดีศึกษา 10) ไทยกับการปรับประเทศใหทันสมัย 11) แนวคิดไทย และ 12) สังคมและ
วัฒนธรรมไทย
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
3,563
3,601
3,177*

จํานวนผูลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เกี่ยวของกับศิลป- คน/ชุดวิชา
วัฒนธรรมและความเปนไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษา
หมายเหตุ * เปนขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ขอมูลที่สมบูรณจะสรุปไดประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2551
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
2,400
คน/ชุดวิชา

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
2,800
คน/ชุดวิชา

ระดับ 3
3,200
คน/ชุดวิชา
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ระดับ 4
3,600
คน/ชุดวิชา

ระดับ 5
4,000
คน/ชุดวิชา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่
เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
3,177 คน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
2.9425

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0069

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การเก็บขอมูล ยังไมใชขอมูลสิ้นสุด เนื่องจากโครงการสัมฤทธิบัตรยังอยูระหวางการประมวลผลขอมูล ตั้งแตรุนที่
63-65 ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคม 2551
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การกําหนดระยะเวลา ภาคการศึกษา (ภาค 1 ภาค 2 และภาคพิเศษ) ของ มสธ. จะกําหนดลาชากวาสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไป ดังนั้นการจัดเก็บสถิติขอมูลจึงเปนจํานวนที่ไมสมบูรณตามกรอบเวลาที่รายงานผลการปฏิบัติราชการตอ สํานักงาน
กพ.ร.

ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
สถิติจํานวนนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทยในหลักสูตรไทยคดีศึกษา ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2550 และภาค 1 ปการศึกษา 2551
หนวย : คน/ชุดวิชา
ผูเรียน
ชุดวิชา
รวม
ภาค 2 / 2550 ภาค 1 / 2551 สัมฤทธิบัตร รุน 62
1) ประวัติศาสตรไทย
1,409
1,409
2) วิวัฒนาการการเมืองไทย
218
218
3) เศรษฐกิจไทย
180
7
187
4) สังคมไทย
318
13
331
5) ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
210
7
217
6) ศิลปะกับสังคมไทย
185
185
7) พัฒนาการวรรณคดีไทย
123
123
8) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
135
7
142
9) ประสบการณไทยคดีศึกษา
64
64
10) ไทยกับการปรับประเทศใหทันสมัย
114
6
120
11) แนวคิดไทย
181
181
12) สังคมและวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งสิ้น
1,021
2,116
40
3,177

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการใหบริการขอมูลขาวสารทางระบบ SMS
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักทะเบียนและวัดผล
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
การใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบ SMS หมายถึง บริการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนนักศึกษาและ
ขาวสารการประชาสัมพันธทั่วๆ ไปใหแกนักศึกษา มสธ. ที่เปนสมาชิกบอกรับขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยระบบขอความสั้น
(SMS)
ขอตกลงการใหบริการ หมายถึง ขอตกลงที่ผูใหบริการสงขอความสั้นผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ตกลงไวกับสํานักทะเบียน
และวัดผล
การทดลองสงขาวสารใหนักศึกษากลุมเปาหมาย หมายถึง การสงขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่ใหนักศึกษาที่บอก
รับขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการใหบริการ
ขอมูลขาวสารทางระบบ SMS

ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
5

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
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การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เสนอโครงการการใหบริการขาวสารผาน SMS เขาแผนปฏิบัติการประจําป 2551
สํานักทะเบียนและวัดผลคัดเลือกบริษัทผูใหบริการ
ลงนามในขอตกลงการใหบริการ
ทดลองสงขาวสารใหนักศึกษากลุมเปาหมาย
ประเมินผลการใชระบบการใหบริการขอมูลขาวสารทางระบบ SMS
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการใหบริการ
ขอมูลขาวสารทางระบบ SMS

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. สํานักทะเบียนและวัดผล มสธ. เสนอโครงการบริการขอมูลขาวสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่เขาบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2551 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ เพิ่มชองทางในการใหบริการขาวสารแกนักศึกษาใน
ลักษณะการกระตุนเตือนนักศึกษาใหรับรูรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สําคัญตอนักศึกษา
2. สํานักทะเบียนและวัดผล เสนอเรื่องแนวทางในการใหบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ตอที่
ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมผูบริหารไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหใชบริการสงขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
กับบริษัท AIS ซึ่งเสนอเงื่อนไขวาจะใหบริการโดยไมมีคาใชจายใดๆ
3. มสธ. เจรจากับบริษัท AIS ผูใหบริการ โดยมีเงื่อนไขที่การใหบริการจะโดยไมมีคาใชจายใดๆ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากทั้งสองฝาย และไดลงนามในขอตกลงการใหบริการ University Enrollment ในวันที่ 13 ธันวาคม 2550
4. มสธ. เปดระบบใหบริการอยางเปนทางการในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และไดทดลองสงขอมูลใหกลุมเปาหมาย
ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2551 ในประเด็น/ ขอมูล เกี่ยวกับ ขาวสารทั่วไปของมหาวิทยาลัย ขาวสารที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน เชน
การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม การเปดรับลงทะเบียนเรียน การแจงสนามสอบ และการแจงผลสอบ เปนตน
5. มสธ. ประเมินผลการใชระบบการใหบริการขอมูลขาวสารทางระบบ SMS พบวาระดับความพึงพอใจดานการ
สมัครใชบริการอยูในดีถึงดีมาก ดานเนื้อหาขาวอยูในระดับดี ดานระยะเวลาอยูในระดับดี และดานประโยชนอยูในระดับดีเชนกัน
โดยมีผลการประเมินการใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบ SMS สรุปดังนี้
1) กลุมตัวอยาง นักศึกษาผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารของ มสธ. ผาน
เว็บไซต http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/info/question/ มีทั้งสิ้น จํานวน 674 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 20 คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร 42 คน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 263 คน
สาขาวิชานิติศาสตร 109 คน
สาขาวิชารัฐศาสตร 83 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 56 คน
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาตร 20 คน
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 27 คน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 3 คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร 26 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 15 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 10 คน
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ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (รอยละ 48.52) ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป รอยละ 40.50 ศึกษา
หลักสูตร 2 ป ซึ่งผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (รอยละ 57.9) เปนนักศึกษาใหม
ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 66.8 ไดรับทราบขาวเกี่ยวกับการใหบริการ SMS ของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต รอยละ
22.1 ไดรับทราบจากเพื่อน และรอยละ 13.5 ไดรับทราบจากหนังสือพิมพ
ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 58.7 สมัครขอใชบริการ SMS ของมหาวิทยาลัยดวยการสมัครดวยวิธีการสง SMS มา
สมัครเปนสมาชิกรับขาวสาร รอยละ 34.0 สมัครผานเว็บไซต สวนที่เหลือ (รอยละ 7.3) สมัครโดยการสงแบบฟอรมขอใชบริการ
มายังมายังสํานักทะเบียนและวัดผล
หลังจากที่นักศึกษาผูตอบแบบสํารวจ ไดสมัครเปนสมาชิกแลว พบวาสวนใหญ (รอยละ 93.8) ไดรับขาวที่
มหาวิทยาลัยสง SMS ไปให โดยไดรับขาวเฉลี่ยคนละ 6.37 ขาว (จํานวนขาวที่ไดรับสูงสุด 30 ขาว และไดรับขาวต่ําสุดคือ 0 ขาว)
ผูตอบแบบสํารวจที่ไดรับขาวผาน SMS รอยละ 82.0 ไดเปดอานขาวทุกครั้งที่ไดรับขาว และไมเคยเปดอานเลย
รอยละ 3.6
2) ความพึงพอใจในการใหบริการขาวสารผานโทรศัพทมือถือ
2.1 ดานการสมัครขอรับบริการขาวสารผาน SMS ผลจากการสํารวจความคิดเห็นในดานการสมัครใชบริการรับ
ขาวสาร พบวาชองทางการสมัครรับขาวสารที่สํานักทะเบียนและวัดผลจัดทําไวใหจํานวน 3 ชองทาง คือ สมัครผานมือถือ ผาน
เว็บไซต และสมัครดวยการสงแบบฟอรม ดังกลาวนี้มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก หรือรอยละ 45 เห็นวามีความเหมาะสม
แลว ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (หรือรอยละ 46) ยังมีความเห็นวาวิธีการสมัครสมาชิกไดรับความสะดวกและสวนใหญเชนกัน
(หรือรอยละ 45) ยังเห็นวาการตอบรับการเปนสมาชิกรับขาวมีความรวดเร็วมากที่สุด
2.2 ดานเนื้อหาขาว ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (หรือรอยละ 38) มีความเห็นวาขาวสารที่ศูนยขอมูลทะเบียน
และบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล สง SMS ไปใหตรงกับความตองการมาก และสวนใหญเชนกัน (หรือรอยละ 45)
เห็นวาขาวสารที่ไดรับมีความทันสมัยและทันเหตุการณ สําหรับในเรื่องความชัดเจน และเนื้อหาขาวอานไดใจความหรือไมนั้น
ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (หรือรอยละ 45) ใหความเห็นวาขอความสั้น ชัดเจน ไดใจความมาก
2.3 ดานระยะเวลาการสงขอความ ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (หรือรอยละ 47) เห็นวาชวงเวลาที่ไดรับขาวสารมี
ความเหมาะสมมาก สําหรับในเรื่องของความสม่ําเสมอของการสงขาว รวมทั้งปริมาณขาวสารที่ไดรับ รอยละ 36 ยังเห็นวาสงขาว
ไดสม่ําเสมอในระดับมาก
2.4 ดานประโยชนของการใชบริการ ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (หรือรอยละ 47) เห็นวาประโยชนจากการใช
บริการรับขาวสารผาน SMS ของมหาวิทยาลัย มีประโยชนมากเนื่องจากไดรับขาวสารรวดเร็ว และรอยละ 41 เห็นวาไดรับขาวสาร
อยางสม่ําเสมอ และรอยละ 40 เห็นวาขาวสารที่ไดรับชวยสนับสนุนการเรียน โดยภาพรวมของการใหบริการ ผูตอบแบบสํารวจ
สวนใหญ (หรือรอยละ 45) เห็นวาควรสนับสนุนเปนอยางมากที่จะใหสํานักทะเบียนและวัดผลจัดทําโครงการใหบริการขาวสาร
ผานโทรศัพทมือถือตอไป
3) ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสํารวจ
3.1 ควรใหสมัครสมาชิกไดมากกวา 1 เบอร
3.2 การสงขอความ SMS ตองทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว บางขอความ SMS สงลาชากวากําหนด
3.3 ตองการขาวสารเกี่ยวกับขอมูลตารางออกอากาศทางโทรทัศน ตารางสอนเสริม ตารางอบรมเขมของแตละ
ชุดวิชา
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3.4 ตองการใหมีบริการสอบถามปญหาตางๆ และจัดตอบผานทาง SMS
3.5 ตองการใหแจงตอบรับกิจกรรมตางๆ ที่นักศึกษาติดตอกับมหาวิทยาลัยผาน SMS
3.6 ตองการใหมหาวิทยาลัยเปดใหบริการ SMS กับนักศึกษาที่ใชโทรศัพทจากเครือขายอื่นๆ ดวย เชน DTAC
TRUE MOVE HUTCH เปนตน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
โครงการมีการเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ ประกอบกับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการดําเนินการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี โดย
1. ศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดจัดประชุม
กับหนวยงานภายในสํานักทะเบียนและวัดผล และงานประชาสัมพันธเพื่อสํารวจความตองการและปริมาณขาวสาร
ที่จะจัดสงใหนักศึกษา
2. ศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา จัดทําคูมือถาม – ตอบเกี่ยวกับการใหบริการดังกลาวเวียนแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหความรูแกผูที่ตองตอบคําถามแกนักศึกษา
3. ศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา ขอความอนุเคราะหจากงานประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธการเปด
ใหบริการดังกลาวใหนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง
4. ฝายรับนักศึกษา โดยความรวมมือกับผูใหบริการฯ จัดสง SIM โทรศัพทมือถือใหนักศึกษาใหมที่สมัครใน
ปการศึกษา 2551
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากการใหบริการขอมูลขาวสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยขอความสั้น (SMS) ตองไดรับขาวสารหรือขอมูลที่จะ
สงใหนักศึกษาจากหลายหนวยงาน ดวยเหตุนี้ขอมูลตาง ๆ ดังกลาวนั้นยังเปนขอมูลที่ไมมีระบบที่ดีพอ ยังตองมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบตอไป
หลักฐานอางอิง :
1. สําเนาขอตกลงการใหบริการ University Enrollment
2. ขาวจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ปที่ 7 ฉบับที่ 2328 วันที่ 5 มีนาคม 2551
3. สรุปผลการประเมินการใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบ SMS
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.13 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธของ
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
มหาวิทยาลัย
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย หมายถึง ระดับ
ความกาวหนาของการจัดทําแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกลุมเปาหมายทั้งนักศึกษา ผูเรียน ประชาชน
และองคกรทั้งในและตางประเทศเขาใจในบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

หนวยวัด
ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
5

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ 2551
1
ตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
2
มี 1 และมีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ
3
มี 2 และมีผลการวิเคราะห
4
มี 3 และที่ประชุมผูบริหารเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ
5
มี 4 และมีการประกาศใชแผนการประชาสัมพันธ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
(1)
(2)
(3)
(4)= (3)x(1)/ 98*
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตาม
0.23
ระดับ 5
5.0000
0.0117
แผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ ทําหนาที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมาอยางตอเนื่อง แตในป 2551
เปนชวงที่เปลี่ยนแปลงอธิการและทีมผูบริหารใหม จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ ชุดใหม เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ใหมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย อยางไรก็
ตามในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2550 ไดมีการนํา
แผนการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมเสนอพิจารณา และที่ประชุมมีมติใหปรับเปลี่ยนเปนแผนการประชาสัมพันธ
ตลอดป 2551 โดยมอบใหงานประชาสัมพันธเปนผูดําเนินการจัดทําแผนเสนออธิการบดีตอไป
2. งานประชาสัมพันธ มีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ เพื่อดําเนินการ
วิเคราะหภาพรวมของการประชาสัมพันธ ป 2551 โดยยึดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละปและวางแผนใชสื่อเผยแพร
กิจกรรมตางๆตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
3. งานประชาสัมพันธไดดําเนินการวิเคราะหภาพรวมของการประชาสัมพันธรวมกับบริษัทที่มหาวิทยาลัยจัดจาง
ใหประชาสัมพันธเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบแนวทางการประชาสัมพันธโดยยึดการประชาสัมพันธรับ
นักศึกษาใหมเปนตนแบบแลวนํามาปรับใชกับแผนประชาสัมพันธตลอดป
4. งานประชาสัมพันธไดนําเสนอแผนการประชาสัมพันธ ที่จัดทําเสร็จแลวเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี
และใหนัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธเพื่อพิจารณาแตเนื่องจากเปนชวงเวลาหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
จึงใหชะลอการประชุมคณะกรรมการฯ แตการปฏิบัติงานจริงยังดําเนินตามปกติโดยเสนอแผนการประชาสัมพันธตอ
อธิการบดีใหความเห็นชอบใหดําเนินงานตามแผน
5. มีการประกาศใชแผนการประชาสัมพันธ เมื่อแผนการประชาสัมพันธผานความเห็นชอบจากอธิการบดีแลวงาน
ประชาสัมพันธไดดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนที่กําหนด
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. แผนการประชาสัมพันธเปนการดําเนินการตามงานประจําที่ปฏิบัติอยูแลว
2. มีการจัดงบประมาณใหตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละป
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนการจัดสรรตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น จึงไมสามารถวางแผนการประชาสัมพันธ โดย
สรางกิจกรรมใหมๆได
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุม คณะทํางานการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
2. คําสั่งฯ ที่ 2578/2551 แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.14 : จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชในการสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส (e-Tutorial)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชในการสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การนําชุดวิชาระดับปริญญาตรีมาจัดสอน
เสริมผานอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา แทนการสอนเสริมแบบตางๆ และ/หรือ เปนการเพิ่มชองทางอีกทางหนึ่งในการให
บริการแกนักศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนชุดวิชาที่จัดสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial)

ชุดวิชา

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
- ชุดวิชา

ระดับ 2
1 ชุดวิชา

ระดับ 3
2 ชุดวิชา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
9

ระดับ 4
3 ชุดวิชา

ระดับ 5
9 ชุดวิชา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนชุดวิชาที่จัดสอนเสริมผาน
อินเทอรเน็ต (e-Tutorial)

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
9 ชุดวิชา

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มสธ. นําชุดวิชาระดับปริญญาตรีมาจัดสอนเสริมผานอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา เพื่อเพิ่มชองทางอีกทางหนึ่งใน
การใหบริการแกนักศึกษา แลวจํานวน 9 ชุดวิชา ไดแก
1. ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ชุดวิชาอาหารบําบัดโรค
4. ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญํติ
5. ชุดวิชาคณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
6. ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
7. ชุดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
8. ชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
9. ชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ
นอกจากจะทําการผลิตชุดวิชาที่ใชในการสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial) แลว มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ
สอนเสริมแบบเดิมควบคูไปดวย สวนชุดวิชาที่ผลิตแบบ e-Tutorial นักศึกษาสามารถรับชมรายการตางๆ ยอนหลังไดทางเว็บ
ไซดของมหาวิทยาลัย http://ctestream02.stou.ac.th/stou_3.htm
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในการผลิตชุดวิชาการสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial) โดยจัดสรร
งบประมาณในการผลิต และมีความพรอมในเรื่องอุปกรณ และบุคลากรที่ใชในการผลิต
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ชุดวิชาที่สอนเสริมผานอินเทอรเน็ต บนเว็บไซดของมหาวิทยาลัย http://ctestream02.stou.ac.th/stou_3.htm
จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก
1. ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ชุดวิชาอาหารบําบัดโรค
4. ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญํติ
5. ชุดวิชาคณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
6. ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
7. ชุดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
8. ชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
9. ชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.15 : จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/ แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักพิมพ
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
การจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/ แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การนําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือ
การศึกษา/ แนวทางการศึกษา ที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มาปรับเปลี่ยน เปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/คูมือการศึกษา/แนวทาง
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)

ชุดวิชา

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
9 ชุดวิชา

ระดับ 2
11 ชุดวิชา

ระดับ 3
12 ชุดวิชา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
30
-

ระดับ 4
14 ชุดวิชา

ระดับ 5
15 ชุดวิชา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/คูม ือการศึกษา/
แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
30 ชุดวิชา

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
แบบฝกปฏิบัติชุดวิชาที่ทําปนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ สํานักพิมพมีไฟลงานอยูแลว จึงสามารถนํามาดําเนินการ
ไดเลย ซึ่งเปนแบบฝกปฏิบัติชุดวิชา ภาค 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ชุดวิชา และแบบฝกปฏิบัติชุดวิชา ภาค 1 ปการศึกษา
2551 จํานวน 29 ชุดวิชา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
สํานักพิมพไดมีการจัดระบบการเก็บไฟลงานชุดวิชาที่สามารถนํามาทําในรูปอิเล็กทรอนิกสไดสะดวก มีอุปกรณ
และบุคลากรที่พรอมดําเนินการไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายงานผลงานการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ สํานักพิมพ ในการจัดทําแบบฝกปฏิบัติชุดวิชาปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม 30 ชุดวิชา ไดแก
1. 33-401 ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ
2. 32-324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3. 32-447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
4.41-001 กฎหมายเกี่ยวกับผูนําชุมชน
5.41-002 เศรษฐศาสตรการเมืองและการปกครองสําหรับผูนําชุมชน
6.41-003 การบริหารจัดการชุมชน
7.51-207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
8.81-415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ
9.97-410 การจัดการธุรกิจการพิมพ
10.10-103 ทักษะชีวิต
11.10-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.10-151 ไทยศึกษา
13.10-161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.26-301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
15.27-101 อุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

16.30-201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
17.30-204 องคการและการจัดการ
18.41-211 กฎหมายแพง 1
19.41-212 กฎหมายแพง 2
20.50-101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน
21.50-301 การรักษาพยาบาลเบื้องตน
22.70-201 คหกรรมศาสตรกับการพัฒนาชุมชน
23.70-202 คหกรรมศาสตรทั่วไป
24.80-101 ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย
25.80-309 ปญหาการเมืองไทยปจจุบนั
26.90-303 พืชเศรษฐกิจ
27.96-102 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28.96-405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
29.10-121 อารยธรรมมนุษย
30.12-305 ศิลปะกับสังคมไทย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.16 : ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักทะเบียนและวัดผล
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักคอมพิวเตอร
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam หมายถึง ความกาวหนาของการพัฒนาระบบการจัดสอบตามความ
พรอมเปนรายบุคคลของนักศึกษาดวยคอมพิวเตอร เพื่อมุงเนนการปรับระบบการประเมินใหเหมาะสมกับความพรอมของ
นักศึกษาตามแนวคิดของการจัดการศึกษาทางไกล
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam
ระดับ
N/A
N/A
ระดับ 4
ความสําเร็จ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
เงื่อนไข :

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ 2551
ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาระบบ e-Exam
ศึกษาวิเคราะหระบบและจัดทํา TOR
ไดผูรับจางและมีการลงนามในสัญญาจาง
มีความกาวหนาในการดําเนินงานตาม TOR รอยละ 50
มีความกาวหนาในการดําเนินงานตาม TOR รอยละ 100

การกําหนดคะแนนความกาวหนาในการดําเนินงานระบบ e-Exam จะพิจารณาจากความกาวหนาในการดําเนินงานตาม TOR โดย
แบงเปน 4 งวด ซึ่งกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของระดับความกาวหนาในการดําเนินงานไวดังนี้
งวดที่ 1 ผูรับจางไดดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบ และสงรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว คาคะแนนเทากับ รอยละ 25
งวดที่ 2 ผูรับจางไดดําเนินการออกแบบระบบ และสงมอบรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว คาคะแนนเทากับ รอยละ 50
งวดที่ 3 ผูรับจางไดดําเนินการพัฒนาระบบ และสงรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว คาคะแนนเทากับรอยละ 75
งวดที่ 4 ผูรับจางไดสงมอบโปรแกรม ดําเนินการทดสอบ และประเมินการดําเนินงานทั้งระบบเสร็จเรียบรอยแลว คาคะแนนเทากับ รอยละ 100

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.23

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 4

(3)
คาคะแนน
ที่ได
4.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0093

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มสธ. มี คําสั่งที่ 104/ 2550 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลพัฒนาระบบการวัดผลตาม
ความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคลดวยคอมพิวเตอร
2. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบ และจัดทํา TOR ระบบ e-Exam รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/ 2550
วันที่ 10 ตุลาคม 2550 ครั้งที่ 2/ 2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และ ครั้งที่ 3/ 2550 วันที่ 31 ตุลาคม 2550
3. จัดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาระบบ e-Exam
4. ผูรับจางไดดําเนิจการพัฒนาระบบ และสงรายงานตาม TOR งวดที่ 1 และ 2 ให มสธ. เรียบรอยแลว
5. ผูรับจางไดดําเนิจการพัฒนาระบบ และสงรายงานตาม TOR งวดที่ 3 ให มสธ. เรียบรอยแลว
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลการพัฒนาระบบการวัดผลตามความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคลดวย
คอมพิวเตอร
2. มีจัดประชุมคณะทํางานฯ อยางตอเนื่อง
3. มีงบประมาณสําหรับจัดจางพัฒนาระบบฯ
4. มีการจัดจางพัฒนาระบบฯ เปนไปตามระเบียบพัสดุ
5. ผูรับจางสงมอบงวดงานตามเวลาที่กําหนด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ยังขาดอุปกรณในการดําเนินงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร Server และสถานที่สําหรับใชในการทดสอบระบบ และ
ใชจริง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลการพัฒนาระบบการวัดผลตามความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคล
ดวยคอมพิวเตอร
2. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ
3. TOR ระบบ e-Exam
4. เอกสารรายงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.17 : รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตองบประมาณทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ตองบประมาณทั้งหมด หมายถึง รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนที่จัดสรรสําหรับการจัดซื้อ
ระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบ และบํารุงรักษาเครือขาย
คอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลาง และศูนยวิทยพัฒนา ทุก
ประเภทงบประมาณ โดยรวมงบผูกพัน เทียบกับงบประมาณทั้งหมดทุกประเภทงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551
สูตรการคํานวณ :
จํานวนงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จํานวนงบประมาณทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

X 100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
งบประมาณทั้งหมด
รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตองบประมาณทั้งหมด

บาท

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
109,067,500 168,201,600 264,920,020

บาท
รอยละ

1,398,175,600 1,610,073,100 1,720,657,200
7.80
10.45
15.3964
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 5.19

ระดับ 2
รอยละ 6.06

ระดับ 3
รอยละ 6.92

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
รอยละ 7.79

ระดับ 5
รอยละ 8.65

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0112

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของงบดําเนินการและงบลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
และการ บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตอ
งบประมาณทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.22

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
15.3964

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย เงินรายได เงิน
คงคลัง เงินกองทุนพัฒนาระบบงานคอมพวิเตอรเพื่องานบริหารและวิชาการ ยกเวนงบประมาณรายจายเงินหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ โดยจัดเก็บขอมูลจากสํานักบรรณสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอรชวยสอน ศูนยสารสนเทศ
และศูนยวิทยพัฒนา ทั้งงบดําเนินการและงบลงทุน ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

หนวยงาน
1. สํานักบรรณ
สารสนเทศ

งบรายจาย

รวม
งบดําเนินการ
งบลงทุน
2. สํานัก
รวม
คอมพิวเตอร งบดําเนินการ
งบลงทุน
3. ศูนย
รวม
สารสนเทศ
งบดําเนินการ
งบลงทุน
4. ศูนย
รวม
คอมพิวเตอร งบดําเนินการ
ชวยสอน
งบลงทุน
5. ศูนยวิทย
รวม
พัฒนา
งบดําเนินการ
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)
งบประมาณทั้งหมด

เงินรายได
5,504,700
5,504,700
8,040,000
7,848,000
192,000
3,194,100
3,194,100
1,872,800
1,872,800
21,322.200
21,322.200
39,933,800
745,614,200

เงินกองทุน
2,308,000
2,308,000
2,308,000
61,729,400

แหลงงบประมาณ
เงินคงคลัง
150,000
150,000
141,603,500
111,232,500
30,371,000
834,500
834,500
142,588,000
280,174,500

เงินแผนดิน
รวม
15,285,440
20,940,140
15,285,440
20,790,140
150,000
44,672,780 194,316,280
24,345,780 143,426,280
20,327,000
50,890,000
5,292,240
8,486,340
432,240
3,626,340
4,860,000
4,860,000
1,320,000
5,500,800
1,320,000
5,500,800
13,526,760
35,683,460
13,526,760
34,848,960
834,500
80,097,220 264,927,0200
633,139,100 1,720,657,200

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาและการลงทุนทางดานระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหมีระบบที่สามารถสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการพัฒนาระบบครุภัณฑที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน
หลักฐานอางอิง :
รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได เงินคงคลัง เงินกองทุน
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่องานบริหารและวิชาการ ยกเวนงบประมาณรายจายเงินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ)
อนึ่ง เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลในสวนของงบดําเนินการนั้นจะไมสามารถแยกแยะเฉพาะสวนของงบประมาณ
ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรได จึงขอใชงบประมาณงบดําเนินการที่รวมกับกิจกรรมอื่นในงาน / โครงการเดียวกัน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.18 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร หมายถึง ความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ตั้งแตการจัดทํา TOR จนถึงการพัฒนาระบบฯ ในระยะที่ 2 จนสามารถใชงานได
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร

ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
N/A
5

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
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การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ 2551
จัดทํา TOR ระยะที่ 2
ดําเนินการวาจางผูพัฒนาระบบ
จัดทําฐานขอมูลดานบุคลากร อาคารสถานที่ เพื่อนําลงระบบ
จัดทําฐานขอมูลดานงบประมาณ วิจัย และอื่นๆ เพื่อนําลงระบบ
ระบบในระยะที่ 2 แลวเสร็จ สามารถใชงานได
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.22

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0112

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มีการลงนามในสัญญาเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระยะที่ 2 เมื่อเดือน มกราคม 2551
2. คณะวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ เปนที่เรียบรอยในเดือน เมษายน 2551
3. คณะวิจัยประสานงานในการขอขอมูลดานบุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ งบประมาณ และดานวิจัย เพื่อนํา
ลงระบบเปนที่เรียบรอยและผูสนใจหรือผูตองการสารสนเทศสามารถเขาไปใชงานไดในระบบ eservice ซึ่งเปนระบบ
Intranet ของมหาวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
คณะผูวิจัยพัฒนาระบบ ฯ เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนอยางดี และประการสําคัญคือ
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงสามารถเรียนรูและเขาใจระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู ทําใหสามารถแกไขปญหา
การนําขอมูลเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงทําใหระบบ ฯ สามารถแลวเสร็จไดทันตามกําหนดเวลา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ผูรับผิดชอบขอมูลที่อยูในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดังนั้นบางสวนจึงอาจมีการตอตานเพราะกังวลวาอาจถูกแยง
งานที่ตนรับผิดชอบไป บางสวนกังวลวาจะมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ทําใหคณะผูวิจัยประสบปญหาในการรวบรวมขอมูล เพื่อ
จัดทําเปนฐานขอมูล
2. ขอจํากัดของฐานขอมูลที่ไมเคยมีการรวบรวมไว ทําใหในบางโมดูลไมมีขอมูลที่จะนํามาลง ตองเริ่มตนการเก็บ
ใหม ซึ่งผูรับผิดชอบในการดูแลระบบ ไดแกกองแผนงานจะตองดําเนินการขอความเห็นชอบในการกําหนดขอตกลงรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการบันทึกขอมูลลงระบบตอไป
หลักฐานอางอิง :
1. สัญญาลงนามในการดําเนินการวิจัย
2. เอกสารรายงานผลการวิจัย
3. ระบบ MIS-STOU ใน http://eservice.stou.ac.th
ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 3.2.19 : รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ดูงานตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
กองการเจาหนาที่
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
ทุกหนวยงานที่สงบุคลากร
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
เขารับการฝกอบรม / สัมมนา / ดูงาน
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน หมายถึง รอยละของจํานวนบุคลากรทุก
ประเภทที่ไดรับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทั้งในและตางประเทศ โดย
เสนอเรื่องผานกองการเจาหนาที่ ทั้งที่ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และไมขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
การนับจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ไมนับซ้ําแมวาบุคลากรทานนั้นจะไดรับการ
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน หลายหลักสูตร ภายในปงบประมาณที่ประเมิน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยที่ใชในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน เชน เงินรายไดประจําป เงินกองทุน มสธ.
12 ป หรือแหลงงบประมาณ หรือ กองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาดังกลาวขางตน
บุคลากรทั้งหมด หมายถึง ขาราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ดูงาน
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

X 100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ดูงาน
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ ประชุม/
สัมมนา/ ดูงานตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด

คน
คน
รอยละ

ก.พ.ร.
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
984
966
N/A
1,244
1,273
N/A
79.10
75.8837

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 45.00

ระดับ 2
รอยละ 52.50

ระดับ 3
รอยละ 60.00

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
รอยละ 67.50

ระดับ 5
รอยละ 75.00

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรบั การ
ฝกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ดูงานตอจํานวน
บุคลากรทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.22

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
75.8837

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0112

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุน และอนุมัติใหบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อพัฒนา
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณที่ใชในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน เชน เงินรายไดประจําป เงินกองทุน
มสธ. 12 ป หรือแหลงงบประมาณ หรือ กองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
เอกสารอนุมัติใหบุคลากรไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ในและตางประเทศ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 3.2.20 : จํานวนหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุงโครงสราง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
งานพัฒนาโครงสรางและระบบงาน กองแผนงาน
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุงโครงสราง หมายถึง จํานวนหนวยงานที่มีการศึกษา วิเคราะห พัฒนา/ปรับปรุง
โครงสราง และ/หรือ ระบบงานใหมีความคลองตัว ลดขั้นตอนในการทํางาน และกระจายอํานาจเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ และสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
การดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสราง และ/หรือ ระบบงานของมหาวิทยาลัยที่มีความรอบคอบ เหมาะสม
และชัดเจน มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารและระบบงานของมหาวิทยาลัย
2. ยกรางผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางของมหาวิทยาลัย
3. เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอรางผลการศึกษาระบบบริหาร และ
โครงสรางของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมระดมความคิดทั้งในสวนของผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการจัดโครงสรางองคการ องคคณะบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สังเคราะหและประมวลขอมูลตางๆ ที่ไดจากการประชุมระดมความคิดจากผูเกี่ยวของตาม ขอ 3 มาพิจารณา
ปรับผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและชัดเจนขึ้น
5. นําเสนอรางผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางของมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย
6. นําผลจากการเห็นชอบของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน และ/หรือ ระบบงาน
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุงโครงสราง
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
1 หนวยงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
2 หนวยงาน

หนวยวัด
หนวยงาน
ระดับ 3
3 หนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
N/A
1
5
ระดับ 4
4 หนวยงาน

ระดับ 5
5 หนวยงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุงโครงสราง

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.22

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
5
หนวยงาน

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0112

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงโครงสราง และ/หรือ ระบบงานในภาพรวมของทุกหนวยงานแลวเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 3 คือ จัดประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทั้งในสวนของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละระบบบริหารไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอผลการศึกษาระบบบริหารและ
โครงสรางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมตอการยกรางการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดดังกลาวไดมีการจัดประชุมไปแลวในปงบประมาณ 2550 จํานวน 3 ครั้ง
และในปงบประมาณ 2551 มีการจัดประชุมรวมจํานวน 8 ครั้ง ดังนี้
1) การจัดประชุม ครั้งที่ 4 เรื่อง ระบบบริหารและโครงสรางหนวยงานบริหารวิชาการและหนวยงานบริการ
การศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
2) การจัดประชุม ครั้งที่ 5 เรื่อง ระบบบริหารและโครงสรางหนวยงานบริหารวิชาการและหนวยงานบริการ
การศึกษา (ตอ) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
3) การจัดประชุม ครั้งที่ 6 เรื่องระบบบริหารและโครงสรางหนวยงานบริหารความรวมมือ/ สรางเครือขาย
การประกันคุณภาพและบริหารยุทธศาสตร การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารงาน
ทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
4) การประชุม ครั้งที่ 7 เรื่องการบริหารงานจดหมายเหตุและหอประวัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
5) การประชุม ครั้งที่ 8 เรื่องการบริหารงานประชาสัมพันธ และการบริการนักศึกษาและประชาชน เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2550
6) การประชุม ครั้งที่ 9 ประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ และ
รศ.ดร.เสนห จุยโต) เพื่อพิจารณารางผลการศึกษาฯในฉบับรางที่2 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551
7) การประชุม ครั้งที่ 10 ประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (รศ.ดร. กลา ทองขาว รศ.ดร.สมคิด
พรหมจุย และ รศ.ชุษณะ รุงปจฉิม) เพื่อพิจารณาระบบบริหารงานและการจัดโครงสรางการประกันคุณภาพและบริหาร
ยุทธศาตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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8) การประชุมครั้งที่ 11 ประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงสรางทางวิชาการ ในสวนของฝายวิชาการ
และสาขาวิชา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
2. ในขั้นตอนที่4 นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากประชุมระดมความคิดกับผูเกี่ยวของจากขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับ
ผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางของมหาวิทยาลัยเปนฉบับรางที่ 3 และนําเสนอคณะผูบริหารชุดเดิม (อธิการบดี
รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) พิจารณา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
3. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงโครงสราง/ ระบบงานภายใน แลวเสร็จ 5 โครงสราง/ระบบงาน ไดแก
3.1 จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนการปฏิรูประบบการทํางานของสภามหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เห็นชอบให จัดตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เปนหนวยงานของสภามหาวิทยาลัย และและเห็นชอบใหแตงตั้งรองอธิการบดีขึ้นอีกหนึ่งคนใหรับผิดชอบงาน
บริหารกิจการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ขึ้นเปนหนวยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทากอง ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ
วันที่ 5 กันยายน 2551
3.2 จัดตั้งศูนยบริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรใหทําการวิจัย ซึ่งเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเอกสาร การสํารวจ การประดิษฐ การทดลอง การ
วิเคราะหขอมูล รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาองคความรู ความกาวหนาทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนนํามหาวิทยาลัยไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) รวมถึงการสรางเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ ในการพัฒนา
องคความรูในดานตางๆ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาสังคมไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไดเห็นชอบใหจัดตั้ง
ศูนยวิจัยฉพาะทางขึ้นในป 2551 คือ ศูนยวิจัยและสรางเสริมสุขภาวะคนไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาองคความรู ตลอดจนเผยแพรความรูดานการสรางเสริมสุขภาวะคนไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอให
เกิดประโยชนตอการสงเสริมภาวะสุขภาพที่ดี ภายใตบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยุคของขอมูลขาวสารใน
ปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ มสธ. เรื่อง จัดตั้งศูนยวิจัยและสรางเสริมสุขภาวะคนไทย ณ วันที่ 3 เมษายน 2551
3.3 ปรับปรุงระบบบริหารงานของสํานักและสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน เปนไป
ดวยความคลองตัว ลดขั้นตอนการดําเนินงานและเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น และสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.25482551) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550-2551 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับการแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป (พ.ศ.2547-2551) คือประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเปนยุทธศาสตรอันเปนที่มา
ของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานที่สําคัญๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความกระชับ คลองตัวและประสานเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงระบบบริหารงานของสํานักและสถาบัน ตามที่ฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบงานเสนอ อนุมัติและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในขอบังคับ มสธ. วาดวยการดําเนินงานของสํานักและ
สถาบันของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3.4 จัดตั้งหนวยงานบริหารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Office of Strategy Management : OSM) เพื่อใหการ
บริหารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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(พ.ศ.2552-2556) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตรที่ไดตั้งไว ที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของหนวยงาน เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2552-2556) ของหนวยงาน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2552-2556) ของหนวยงาน ตามคําสั่ง มสธ. ที่ 2158/2551 โดยใหคณะทํางานฯ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
- จัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป ของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธาช 5
ป (พ.ศ. 2552-2556) ที่ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายป 2552-2556
กลยุทธและแผนงาน/โครงการ
- จัดทําโครงการงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน เสนอแนะใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรของหนวยงานตอรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายแตละปของ
แผนยุทธศาสตรลงในระดับหนวยงานยอยและถึงระดับรายบุคคลภายในหนวยงาน
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานรวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ผานระบบประเมินผลแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 5 ป (พ.ศ.2552-2556) และมีการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งมีการขับเคลื่อนการทํางานในเชิงรุก
3.5 การใชระบบวันลาอิเล็กทรอนิกสดวยระบบออนไลนผานเครือขาย Intranet เพื่อใหการบริหารงานบุคคล
ในเรื่องของการลาประเภทตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกสถานภาพ มีความคลองตัว ลดขั้นตอน ประหยัด (ลดกระดาษ)
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548- 2551) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรที่สอดรับการแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป (พ.ศ.2547-2551) ซึ่งไดกําหนดเปาประสงค
รองรับไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550-2551 คือ “มีโครงสรางและระบบงานใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” และมีกลยุทธรองรับคือ “พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให
กระชับ คลองตัวและประสานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อใหสอดรับตอการเปลียนแปลงในอนาคต” ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบวันลาจากเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและใช
แบบฟอรม (กระดาษ) มาใชงานระบบใหม คือ ระบบวันลาอิเล็กทรอนิกสดวยระบบออนไลนผานเครือขาย Intranet โดยจัด
ใหมีการฝกอบรมผูดูแลระบบวันลาอิเล็กทรอนิกสของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และได
ดําเนินการปฏิบัติจริงตั้งแตหลังการฝกอบรมผูดูแลระบบฯ ใหกับทุกหนวยงาน คือตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนไป
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุน การปรับปรุงระบบงานและการจัดตั้งหนวยงานที่เอื้อตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความคลองตัว ลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ.2548- 2551) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550-2551
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(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. หนังสือเชิญประชุม รายชื่อผูเขารวมประชุม จํานวน 8 ครั้ง
2. เอกสารผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางมหาวิทยาลัยฉบับรางที่ 2
3. เอกสารผลการศึกษาระบบบริหารและโครงสรางมหาวิทยาลัยฉบับรางที่ 3
4. ประกาศ มสธ. เรื่อง จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ขอ 3.1)
5. ประกาศ มสธ. เรื่อง จัดตั้งศูนยวิจัยและสรางเสริมสุขภาวะคนไทย (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2551) (ขอ 3.2)
6. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 และขอบังคับมสธ. วาดวยการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน
พ.ศ. 2551 (ขอ 3.3)
7. คําสั่ง มสธ.ที่ 2158/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2552-2556) ของหนวยงาน ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 และคําสั่งมสธ ที่ 2765 /2551 เรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.25522556) ของหนวยงาน (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 (ขอ 3.4)
8. บันทึกที่ ศธ 0522.01(05)/ว590 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ฝกอบรมผูดูแลระบบวันลาอิเล็กทรอนิกสของ
ศูนยวิทยพัฒนา
9. บันทึกที่ ศธ 0522.01(05)/ว591 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ฝกอบรมผูดูแลระบบวันลาอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.21 : สัดสวนของรายรับตอการใชประโยชนจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
กองคลัง
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
สัดสวนของรายรับตอการใชประโยชนจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย หมายถึง สัดสวนของรายรับที่เกิดจากการ
บริหารจัดการสินทรัพยทุกประเภทของเงินนอกงบประมาณ เทียบกับมูลคาของสินทรัพยเฉพาะเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
รายรับของมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินรายไดที่เกิดจากการใหบริการการจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ
คาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอื่นๆ ที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณของรัฐ เงินบริจาค รายได
หรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสิน
สินทรัพย หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนอันมีมูลคา ที่มาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ไดนําสินทรัพยทั้งที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย มาใชประโยชนและหารายได
การใชประโยชนจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยที่ไดรับจากการใชประโยชนจาก
สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้น
สูตรการคํานวณ :
รายรับของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2551
มูลคาสินทรัพยของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2551
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รายรับทั้งหมด
มูลคาสินทรัพยรวม
สัดสวนของรายรับตอการใชประโยชน
จากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

บาท
บาท
เทา
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2549
2550
2551
1,088,674,616.06 1,420,173,817.78 1,480,666,898.98
6,781,189,632.79 7,377,149,947.73 7,777,979,251.18
0.16
0.19
0.1932
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เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
0.10 เทา

ระดับ 2
0.11 เทา

ระดับ 3
0.13 เทา

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
0.14 เทา

ระดับ 5
0.16 เทา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
สัดสวนของรายรับตอการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.22

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
0.1932

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0117

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. งบการเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2549 สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจและรับรองงบแลว
2. งบการเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2550 สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจและรับรองงบแลว
3. งบการเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2551 อยูระหวางดําเนินการปดบัญชีประจําปและยังไมได
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยที่เปนเงินฝากธนาคารและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การจัดทําขอมูลทางบัญชียังเปนระบบ Manual ขอมูลสินทรัพยถาวร การคํานวนคาเสื่อมราคาตองใชขอมูลจาก
กองพัสดุ ยังไมเชื่อมตอกับระบบบัญชีกองคลัง การจัดทํารายงานและรวบรวมขอมูลตองใชเวลามาก
หลักฐานอางอิง :
1. งบแสดงผลการดําเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2549-2550
2. งบแสดงผลการดําเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน ระหวางวันที่
1 ตุลาตม 2551- 30 กันยายน 2551
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.22 : ระดับความสําเร็จของการจัดระบบกลไกการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบกลไกการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลง
วาดวยผลงานประจําปใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานรายปของหนวยงานระดับสาขาวิชา สํานัก สถาบัน
กอง และหนวยงานเทียบเทาตออธิการบดี และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
ระดับ
N/A
N/A
5
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบกลไกการจัดทําคํา
ความสําเร็จ
รับรองการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2

3
4
5
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เกณฑการประเมิน
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายใน มสธ. ประจําปงบประมาณ 2551
มีขอ 1 และมีการทบทวนและยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นกลยุทธของหนวยงาน แลวดําเนินการจัดทํา Strategy
Map ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วดั และเปาหมายตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
มีระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั และเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของระดับหนวยงาน และมีการติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ในระดับหนวยงาน
มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปเชือ่ มโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation)
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(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบกลไกการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

(1)
(2)
น้ําหนัก ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
0.22
ระดับ 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0112

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มสธ. กําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายใน มสธ. ประจําปงบประมาณ 2551โดย
อธิการบดี มีนโยบายและสั่งการใหมีการจัดทําคํารับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสาขาวิชา
สํานัก สถาบัน และกอง ตออธิการบดี เพื่อมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยรวมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และตองการใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับไดตระหนักถึงผลสําเร็จ
จากปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน และเขาใจถึงผลลัพธที่เกิดจากผลสําเร็จในระดับหนวยงาน โดย กองแผนงาน ฝายวางแผน
และพัฒนาระบบงาน ไดจัดทํา คูมือ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ขึ้น และ จัดประชุมชี้แจงหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําคํา
รับรอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
2. ทุกหนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยมีการทบทวนและยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นกลยุทธ
ของหนวยงาน แลวดําเนินการจัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และกําหนดตัวชี้วัดเปาหมาย
การดําเนินงาน ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน นํามาประชุมรวมลงนาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550
3. กองแผนงาน ฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน จัดมีระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของระดับหนวยงาน และมีการติดตามการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2550-31 มีนาคม 2551) เพื่อวิเคราะหและรายงานความกาวหนาตออธิการบดีและที่ประชุมที่เกี่ยวของ
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทําการวิเคราะห สรุป
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือนของหนวยงาน โดยมีการจัดกลุมหนวยงานตามหนาที่หลัก และ
ศักยภาพของหนวยงาน ออกเปน 4 กลุมงาน คือ 1) กลุมหนวยงานวิชาการ 2) กลุมหนวยงานสนับสนุนและบริการการเรียน
การสอน 3) กลุมหนวยงานบริการการเรียนการสอนและการสรางรายได และ 4) กลุมหนวยงานบริหารจัดการ เพื่อนําผลการ
ประเมินการดําเนินงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจในแตละกลุมงาน
ก.พ.ร.
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(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

5. มีการกําหนดระบบการสรางแรงจูงใจเพื่อเชื่อมโยงกับผลการประเมินการดําเนินงานกับการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรเงินรางวัลและใบประกาศ
เกียรติบัตร เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตอ สํานักงาน ก.พ.ร. หรือในระดับมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มสธ. มีนโยบายจากผูบริหารที่ชัดเจนในการใหสําคัญกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของระดับหนวยงาน
2. หนวยงานภายในทุกระดับ ใหความรวมมือในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของระดับหนวยงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. หนวยงานบางสวนยังขาดความเขาใจในรายละเอียดของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของระดับ
หนวยงาน เชน การกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน เปนตน
หลักฐานอางอิง :
1. คูมือ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
2. บันทึก ที่ ศธ 0522.01(03)/ว 130 วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
3. บันทึก ที่ ศธ 0522.01(03)/ว 145 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
4. บันทึก ที่ ศธ 0522.01(03)/ว 24 วันที่ 24 มีนาคม 2551 เรื่อง รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)
5. บันทึก ที่ ศธ 0522.01(03)/ว 53 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)
6. บันทึก ที่ ศธ 0522.01(03)/ว 67 วันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
7. เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ระหวางอธิการบดีกับหัวหนาสวนราชการ
ภายใน มสธ.
8. เอกสารการทบทวนและยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นกลยุทธของหนวยงาน แลวดําเนินการจัดทํา Strategy Map
ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
9. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน มสธ. รอบ 6 เดือน รอบ 6
เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)
10. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน มสธ. รอบ 9 เดือน (1
ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)
11. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน มสธ. รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
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(รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.3 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่สะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเลือกหรือสรางตัวชี้วัดสําคัญ 3 ตัวชี้วัด ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) สอดคลองกันยุทธศาสตรการปฏิรูป
อุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 2) บงชี้คุณภาพการศึกษา 3) สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ 4) สะทอนอัต
ลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เลือกหรือสรางเปนตัวชี้วัด
ที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย แลว
ดังนี้
ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วัด
น้ําหนัก
คะแนนที่
ถวงน้ําหนัก
1
2
3
4
5
(i)
(Wi)
ได (SMi)
(Wi x SMi )
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 0.3333
2
3
4
5
6
5.0000
1.6665
(2/6)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 0.3333
5
10
15
20
25
5.0000
1.6665
(2/6)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 0.3334
1
2
3
4
5
5.0000
1.6670
(2/6)
น้ําหนักรวม
1
ผลคะแนนของตัวชี้วัด
5.0000
(∑ Wi)
สรุปคะแนนถวงน้ําหนักในภาพรวมของ ตัวชี้วัดที่ 3.3 = 5.0000 x 6 / 98* = 0.3061
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการทําใหคาน้ําหนักใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 : จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชในการสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส (e-Tutorial)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
จํานวนชุดวิชาที่ผลิตเพื่อใชในการสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การนําชุดวิชาระดับปริญญาตรีมาจัดสอน
เสริมผานอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา แทนการสอนเสริมแบบตางๆ และ/หรือ เปนการเพิ่มชองทางอีกทางหนึ่งในการใหบริการ
แกนักศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
จํานวนชุดวิชาที่จัดสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial)
ชุดวิชา
N/A
N/A
9
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
2 ชุดวิชา

ระดับ 2
3 ชุดวิชา

ระดับ 3
4 ชุดวิชา

ระดับ 4
5 ชุดวิชา

ระดับ 5
6 ชุดวิชา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนชุดวิชาที่จัดสอนเสริมผาน
อินเทอรเน็ต (e-Tutorial)

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
9
ชุดวิชา

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มสธ. นําชุดวิชาระดับปริญญาตรีมาจัดสอนเสริมผานอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา เพื่อเพิ่มชองทางอีกทางหนึ่งใน
การใหบริการแกนักศึกษา แลวจํานวน 9 ชุดวิชา ไดแก
1. ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ชุดวิชาอาหารบําบัดโรค
4. ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญํติ
5. ชุดวิชาคณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
6. ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
7. ชุดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
8. ชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
9. ชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ
นอกจากจะทําการผลิตชุดวิชาที่ใชในการสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial) แลว มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ
สอนเสริมแบบเดิมควบคูไปดวย สวนชุดวิชาที่ผลิตแบบ e-Tutorial นักศึกษาสามารถรับชมรายการตางๆ ยอนหลังไดทางเว็บ
ไซดของมหาวิทยาลัย http://ctestream02.stou.ac.th/stou_3.htm
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในการผลิตชุดวิชาการสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-Tutorial) โดยจัดสรร
งบประมาณในการผลิต และมีความพรอมในเรื่องอุปกรณ และบุคลากรที่ใชในการผลิต
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ชุดวิชาที่สอนเสริมผานอินเทอรเน็ต บนเว็บไซดของมหาวิทยาลัย http://ctestream02.stou.ac.th/stou_3.htm
จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก
1. ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ชุดวิชาอาหารบําบัดโรค
4. ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญํติ
5. ชุดวิชาคณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
6. ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
7. ชุดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
8. ชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
9. ชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 : จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/ แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
- สํานักพิมพ
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
- สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
การจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/ แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การนําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือ
การศึกษา/ แนวทางการศึกษา ที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มาปรับเปลี่ยน เปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/
ชุดวิชา
30
แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
5 ชุดวิชา

ระดับ 2
10 ชุดวิชา

ระดับ 3
15 ชุดวิชา

ระดับ 4
20 ชุดวิชา

ระดับ 5
25 ชุดวิชา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนการจัดทําแบบฝกปฏิบัติ/ คูมือการศึกษา/
แนวทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Workbook)

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
30
ชุดวิชา

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
แบบฝกปฏิบัติชุดวิชาที่ทําปนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ สํานักพิมพมีไฟลงานอยูแลว จึงสามารถนํามาดําเนินการ
ไดเลย ซึ่งเปนแบบฝกปฏิบัติชุดวิชา ภาค 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ชุดวิชา และแบบฝกปฏิบัติชุดวิชา ภาค 1 ปการศึกษา
2551 จํานวน 29 ชุดวิชา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
สํานักพิมพไดมีการจัดระบบการเก็บไฟลงานชุดวิชาที่สามารถนํามาทําในรูปอิเล็กทรอนิกสไดสะดวก มีอุปกรณ
และบุคลากรที่พรอมดําเนินการไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิง :
รายงานผลงานการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ สํานักพิมพ ในการจัดทําแบบฝกปฏิบัติชุดวิชาปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม 30 ชุดวิชา ไดแก
1. 33-401 ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ
2. 32-324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3. 32-447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
4.41-001 กฎหมายเกี่ยวกับผูนําชุมชน
5.41-002 เศรษฐศาสตรการเมืองและการปกครองสําหรับผูนําชุมชน
6.41-003 การบริหารจัดการชุมชน
7.51-207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
8.81-415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ
9.97-410 การจัดการธุรกิจการพิมพ
10.10-103 ทักษะชีวิต
11.10-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.10-151 ไทยศึกษา
13.10-161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.26-301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
15.27-101 อุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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16.30-201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
17.30-204 องคการและการจัดการ
18.41-211 กฎหมายแพง 1
19.41-212 กฎหมายแพง 2
20.50-101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน
21.50-301 การรักษาพยาบาลเบื้องตน
22.70-201 คหกรรมศาสตรกับการพัฒนาชุมชน
23.70-202 คหกรรมศาสตรทั่วไป
24.80-101 ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย
25.80-309 ปญหาการเมืองไทยปจจุบนั
26.90-303 พืชเศรษฐกิจ
27.96-102 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28.96-405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
29.10-121 อารยธรรมมนุษย
30.12-305 ศิลปะกับสังคมไทย
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(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 : ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวญาดา มุมบานเซา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0- 2504 -7153
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักทะเบียนและวัดผล
นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
สํานักคอมพิวเตอร
(ผูอํานวยการกองแผนงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7151
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam หมายถึง ความกาวหนาของการพัฒนาระบบการจัดสอบตามความ
พรอมเปนรายบุคคลของนักศึกษาดวยคอมพิวเตอร เพื่อมุงเนนการปรับระบบการประเมินใหเหมาะสมกับความพรอมของ
นักศึกษาตามแนวคิดของการจัดการศึกษาทางไกล
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2549
2550
2551
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam
ระดับ
N/A
N/A
ระดับ 5
ความสําเร็จ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑการประเมิน
1
ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาระบบ e-Exam
2
ศึกษาวิเคราะหระบบและจัดทํา TOR
3
ไดผูรับจางและมีการลงนามในสัญญาจาง
4
มีความกาวหนาในการดําเนินงานตาม TOR รอยละ 25
5
มีความกาวหนาในการดําเนินงานตาม TOR รอยละ 50
เงื่อนไข :
การกําหนดคะแนนความกาวหนาในการดําเนินงานระบบ e-Exam จะพิจารณาจากความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตาม TOR โดยแบงเปน 4 งวด ซึ่งกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของระดับความกาวหนาในการดําเนินงานไวดังนี้
งวดที่ 1 ผูรับจางไดดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบ และสงรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว
คาคะแนนเทากับ รอยละ 25
งวดที่ 2 ผูรับจางไดดําเนินการออกแบบระบบ และสงมอบรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว คาคะแนนเทากับ รอยละ 50
งวดที่ 3 ผูรับจางไดดําเนินการพัฒนาระบบ และสงรายงานใหมหาวิทยาลัยแลว คาคะแนนเทากับ รอยละ 75
ก.พ.ร.
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(รายตัวชี้วัด) ( 9 ) รอบ 12 เดือน

งวดที่ 4 ผูรับจางไดสงมอบโปรแกรม ดําเนินการทดสอบ และประเมินการดําเนินงานทั้งระบบเสร็จเรียบรอยแลว
คาคะแนนเทากับ รอยละ 100
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ e-Exam

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มสธ. มี คําสั่งที่ 104/ 2550 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลพัฒนาระบบการวัดผลตาม
ความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคลดวยคอมพิวเตอร
2. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบ และจัดทํา TOR ระบบ e-Exam รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/ 2550
วันที่ 10 ตุลาคม 2550 ครั้งที่ 2/ 2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และ ครั้งที่ 3/ 2550 วันที่ 31 ตุลาคม 2550
3. จัดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาระบบ e-Exam
4. ผูรับจางไดดําเนินการพัฒนาระบบ และสงรายงานตาม TOR งวดที่ 1 และ 2 ให มสธ. เรียบรอยแลว
5. ผูรับจางไดดําเนินการพัฒนาระบบ และสงรายงานตาม TOR งวดที่ 3 ให มสธ. เรียบรอยแลว
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลการพัฒนาระบบการวัดผลตามความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคลดวย
คอมพิวเตอร
2. มีจัดประชุมคณะทํางานฯ อยางตอเนื่อง
3. มีงบประมาณสําหรับจัดจางพัฒนาระบบฯ
4. มีการจัดจางพัฒนาระบบฯ เปนไปตามระเบียบพัสดุ
5. ผูรับจางสงมอบงวดงานตามเวลาที่กําหนด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ยังขาดอุปกรณในการดําเนินงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร Server และสถานที่สําหรับใชในการทดสอบระบบ และ
ใชจริง
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หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะทํางานใหขอมูลการพัฒนาระบบการวัดผลตามความพรอมของนักศึกษาเปนนรายบุคคล
ดวยคอมพิวเตอร
2. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ
3. TOR ระบบ e-Exam
4. เอกสารรายงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก
: รอยละ 28
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
(i)
4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

น้ําหนัก
ภายในตัวชี้วัด
(Wi)
0.3500

2.7636

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)
0.9672

4.5713

0.9142

4.7875

1.6756

5.0000

0.5000

ผลคะแนนที่ได

4.0570

คะแนนที่ได
(SMi)

(9.8/28)
4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

0.2000
(5.6/28)

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

0.3500
(9.8/28)

4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

0.1000
(2.8/28)

น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวชี้วัดที่ 4 = 4.0570 X 28 / 98* = 1.1591
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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( 3) รอบ 12 เดือน

ประเด็นการประเมินผลที่ 4.1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
น้ําหนัก : รอยละ 9.8
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(i)

(Wi)

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1

0.1663
(1.63/9.8)

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2

คะแนนที่ได

คะแนน

(SMi)

ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)

36.92 38.97 41.03 43.08 45.13

1.0000

0.1663

0.1663
(1.63/9.8)

21.98 23.20 24.43 25.65 26.87

1.0000

0.1663

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3

0.1673
(1.64/9.8)

38.75 43.6 48.45 53.3 58.15

1.000

0.1663

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4

0.2500
(2.45/9.8)

2

3

4

5

6

5.0000

1.2500

ตัวชี้วัดที่ 4.1.5

0.2500
(2.45/9.8)

2

4

6

12

45

4.0591

1.0147

น้ําหนักรวม ∑ Wi

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

1

4

5

ผลคะแนนที่ได

2.7636

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต = 2.7636 X 9.8 / 98* = 0.2763
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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(3) รอบ 12 เดือน

4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.1 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางรัตนา เรืองศรี
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7597
โทรศัพท : 0-2504-7009
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
สงแบบสอบถามทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว 4 รอบไดแก บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สอบซอมภาค
2 ภาคการศึกษาพิเศษ/49, สอบไลภาค 1/50 สอบซอม 1/50 และภาคสอบไล 2/50 จํานวนที่สงรวมทั้งสิ้น 16,934 คน
ขณะนี้บัณฑิตไดทยอยสงแบบกลับคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนจํานวน 4,264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.18 และขณะนี้อยู
ระหวางการตรวจสอบและบันทึกขอมูล จะจัดทํารายงานผลสรุปใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2552
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2549*
7.56
(26.50)**

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

2550
78.3300

2551
N/A

หมายเหตุ * คํานวณจากบัณฑิต ปการศึกษา 2546 และ 2547
** รอยละที่อยูในวงเล็บในชวงผลการดําเนินงาน ใชสูตรการคํานวณตามเงื่อนไขของจํานวนผูตอบ
ต่ํากวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
36.92
38.97
41.03
43.08
45.13
เกณฑการใหคะแนนตามหนังสือ ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/3833 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.63

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
N/A

(3)
(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
คาคะแนน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.0000
0.0166

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
สงแบบสอบถามทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว 4 รอบไดแก บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สอบซอม
ภาค 2 ภาคการศึกษาพิเศษ/49, สอบไลภาค 1/50 และสอบซอม 1/50 และภาคสอบไล 2/50 จํานวนที่สงรวมทั้งสิ้น 16,934
คน ขณะนี้บัณฑิตไดทยอยสงแบบกลับคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนจํานวน 4,264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.18
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. 2551 พรอมทั้งการจัดทํา Sticker ชื่อ-ที่อยู เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดนี้ ก.พ.ร. ใหรายงานโดยใชขอมูลจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปนปงบประมาณ (พ.ศ.2551) และตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ก็เชนเดียวกัน แตในสวนของตัวชี้วัดที่ 3.2.5 มหาวิทยาลัยตองรายงาน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จเปนปการศึกษา (ปการศึกษา2549) มีผลกระทบตอการดําเนินงานในสวนนี้หลายประการ เชน
เสียคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อหาคําตอบเพิ่มขึ้น ใชเวลาเพิ่มขึ้น และตองใชกําลังคนเพิ่มขึ้น เปนตน
ควรใหมหาวิทยาลัยรายงานผล โดยใชจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนปการศึกษา (เชนเดียวกับการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549)
ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(3) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานที่เสนอดังรายการที่ปรากฏขางลาง มีดังนี้
1. แบบสอบถามบัณฑิตที่ครอบคลุมคําอธิบายของตัวชี้วัดนี้ (ดังแนบ)
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (ดังรายละเอียดในขอมูลผลการดําเนินงาน)
3.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ทั้งนี้ไมนับรวมผูศึกษาตอ (อยูระหวางดําเนินการ)
4. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ศึกษาตอ จําแนกวิชาตามกลุมสาขาวิชา (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.2 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางรัตนา เรืองศรี
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7597
โทรศัพท : 0-2504-7009

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

สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
สงแบบสอบถามทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว 4 รอบไดแก บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สอบซอม
ภาค 2 ภาคการศึกษาพิเศษ/49, สอบไลภาค 1/50 สอบซอม 1/50 และสอบไล 2/50 จํานวนที่สงรวมทั้งสิ้น 16,934 คน
ขณะนี้บัณฑิตไดทยอยสงแบบกลับคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนจํานวน 4,264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.18 และขณะนี้
อยูระหวางการตรวจสอบและบันทึกขอมูล จะจัดทํารายงานผลสรุปใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2552
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
N/A
45.0158
N/A

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
21.98

ระดับ 2
23.20

ระดับ 3
24.43

ระดับ 4
25.65

ระดับ 5
26.87

เกณฑการใหคะแนนตามหนังสือ ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/3833 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.63

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
N/A

(3)
คาคะแนน
ที่ได
1.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0166

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
สงแบบสอบถามทางไปรษณียใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว 4 รอบไดแก บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สอบซอม
ภาค 2 ภาคการศึกษาพิเศษ/49, สอบไลภาค 1/50 และสอบซอม 1/50 และสอบไล 2/50 จํานวนที่สงรวมทั้งสิ้น 16,934
คน ขณะนี้บัณฑิตไดทยอยสงแบบกลับคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนจํานวน 4,264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.18
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัย กําหนดเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ใหมีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคาใชจายในการจัดทําสงแบบสอบถาม
โดยทางไปรษณีย ไป/กลับ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลบัณฑิตไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักคอมพิวเตอรใหความรวมมือ
ในการสรุปจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งการจัดทํา Sticker ชื่อ-ที่อยู เพื่อจาหนาถึงบัณฑิต
4. มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามบัณฑิต มสธ. โดยตรงภายใตการบริหารงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ขอสังเกตของมหาวิทยาลัย
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดนี้ ก.พ.ร. ใหรายงานโดยใชขอมูลจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาเปนปงบประมาณ (พ.ศ.2551) และตัวชี้วัดที่ 4.1.1ก็เชนเดียวกัน แตในสวนของตัวชี้วัดที่ 3.2.5 มหาวิทยาลัย
ตองรายงานจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จเปนปการศึกษา (ปการศึกษา2549) มีผลกระทบตอการดําเนินงานในสวนนี้หลาย
ประการ เชน เสียคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อหาคําตอบเพิ่มขึ้น ใชเวลาเพิ่มขึ้น และตองใชกําลังคนเพิ่มขึ้น เปนตน
ควรใหมหาวิทยาลัยรายงานผล โดยใชจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนปการศึกษา (เชนเดียวกับการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549)
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานที่เสนอดังรายการที่ปรากฏขางลาง มีดังนี้
1. แบบสอบถามบัณฑิตที่ครอบคลุมคําอธิบายของตัวชี้วัดนี้ (ดังแนบ)
2. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (ดังรายละเอียดในขอมูลผลการดําเนินงาน)
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (อยูระหวางดําเนินการ)
4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อยูระหวางดําเนินการ)
5. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําอยูกอนแลว จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (อยูระหวางดําเนินการ)
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.3 : รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน )
นางรัตนา เรืองศรี
โทรศัพท : 0-2504-7009
โทรศัพท : 0-2504-7597
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ( 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51 ) สภาการพยาบาลกําหนดจัดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน ฯ
ชั้นหนึ่ง รวม 4 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 3 / 2550 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2550
- ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2551
- ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2551 (มสธ. ไมมีผูเขาสอบ)
- ครั้งที่ 3 / 2551 วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2551
2. จากรายงานสรุปผลการสอบความรูของผูขึ้นทะเบียน ฯ ชั้นหนึ่งในการสอบ ครัง้ ที่ 3 / 2550 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน
2550 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร มสธ. มีผูเขาสอบ 461 คน สอบผาน 190 คน สอบไมผาน 271 คน ผูเขาสอบภาค 1/2551 จํานวน
499 คน สอบผาน 144 คน สอบไมผาน 355 คน และครั้งที่ 3/2551 มีผูเขาสอบจํานวน 493 คน สอบผาน 110 คน สอบไมผาน 383 คน
ซึ่งไดรับแจงจากสภาการพยาบาล พบวา มีผูสอบผานรอยละ 30.5574 ดังนี้
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2549
871
1,590
54.7798

ปงบประมาณ พ.ศ.
2550
543
1,270
42.7559

จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ
รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
หมายเหตุ * เปนขอมูลเฉพาะครั้งที่ 3/2550 ครั้งที่ 1/2551 และครั้งที่ 3/2551 เทานั้น
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2551
444
1,453
30.5574

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
38.75

ระดับ 2
43.60

ระดับ 3
48.45

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
53.30

ระดับ 5
58.15

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผาน
การสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขา
สอบทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.64

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
30.5574

(3)
คาคะแนน
ที่ได
1.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0167

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
- ประสานกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเพื่อขอรับเอกสารรายงานของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับผลการสอบความรูผูขอขึ้น
ทะเบียนฯ ชั้นหนึ่ง ในการสอบแตละครั้ง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายงานของสภาการพยาบาล สรุปผลการสอบความรู
- ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551
- ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 22-23 มีนาคม 2551
- ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2551 (มสธ. ไมมีผูเขาสอบ)
- ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1.4 : จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาทีไ่ ดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร. จินดา ขลิบทอง
( รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา)
โทรศัพท : 0-2504-7007
ศ.ดร สุมาลี สังขศรี
(ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา)
โทรศัพท : 0-2504-7601

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาววรรณรักษ อุตระภิญโญ
โทรศัพท : 0 2504 7631
สํานักบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
3
6
10

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
2 คน

ก.พ.ร.
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ระดับ 4
5 คน

ระดับ 5
6 คน

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

(1)
(2)
(3)
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน
ที่ได
2.45
10
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. ประสานงานขอความอนุเคราะหขอมูลรายชื่อที่อยูนักศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, สํานักบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชา, กรมตางๆ ตลอดจนชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ติดตอนักศึกษา และ/หรือบัณฑิตเพื่อขอสําเนาเกียรติคุณรางวัลตางๆ ในชวงปงบประมาณ 2551
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา, สํานักบัณฑิตศึกษา และ 12 สาขาวิชา
2. หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก ชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และกรมตางๆ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
นักศึกษา และ/หรือบัณฑิตที่ไดรับรางวัลตางๆ ซึ่งมีจํานวนมาก ปรากฏวาไมใชทุกคนที่ไดรับรางวัลอยูในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ.2551
หลักฐานอางอิง
สําเนาประกาศเกียรติคุณดูไดที่ฝายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 4.1.5 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ทีต่ ีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
( รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
โทรศัพท : 0-2504-7002
รศ.ดร.พรทิพย เกยุรานนท
(ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา)
โทรศัพท : 0-2504-7551

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางนงคลักณ รุงวิทยาธร
โทรศัพท : 0-2504-7559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขาวิชา 10 สาขาวิชา (ไมรวมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสาขาวิชานิติศาสตรเนื่องจากยังไม
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา)

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท / เอก ของผูสําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณที่ไดพิมพเผยแพร

12

16

66

จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท / เอกของผูสําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ

328

480

473

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก

3.6585

3.3333

13.9534

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 2

ก.พ.ร.
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ระดับ 2
รอยละ 4

ระดับ 3
รอยละ 6
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ระดับ 4
รอยละ 12

ระดับ 5
รอยละ 45

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
หรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ ประเทศตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

(1)
(2)
(3)
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได
2.45
13.9534 4.0591

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1014

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธในรูปของบทความลงในวารสารทางวิชาการของ มสธ.
โดยไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา มสธ. ซึ่งเปนวารสารตามเกณฑการจัดทําวารสาร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร และอาคารศูนยวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 18 มกราคม 2551 จํานวน 2 ราย 1) นางฐิติมา กลิ่นทอง 2) นางสาวนวพร ไชยทองศรี
3. ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 14-15
มีนาคม 2551 มีผูเสนอผลงาน 4 ราย คือ 1) นางรุงอรุณ สิงคลีประภา 2) นางนงลักษณ ตวมสูงเนิน 3) นางสาวฌรัณฌา ชาย
ทวีป และ 4) พันเอกเสิมศักดิ์ แกวฉาย
4. เปนเจาภาพการจัดประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่
11-12 กันยายน 2551 โดยที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ กําหนดจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง โดยใหมหาวิทยาลัย
ตางๆ ผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. รวมเสนอผลงาน จํานวน 60 ราย (ดังเอกสารแนบ)
5. ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการจัดประชุมเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ เพื่อเตรียมการเปน
เจาภาพการจัดประชุมฯ ในป 2551 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. จัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา มสธ. ซึ่งเปนวารสารที่จัดทําตามเกณฑการจัดทําวารสารฉบับ สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนวารสารฉบับปฐมฤกษ และกําลังจัดทําวารสาร
บัณฑิตศึกษาฯ ฉบับที่ 2
7. ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานฯ ณ ที่จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในสถาบันอื่นๆ มีดังนี้
1. ประชาสัมพันธใหสาขาวิชาและนักศึกษาทราบ
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( 3) รอบ 12 เดือน

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. การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามที่แตละสาขาวิชาจัดการเผยแพรผลงานในวารสารที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดทําวารสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการ เพราะเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดแสดงความสามารถและศักยภาพในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เชน
1. นําวิทยานิพนธ เผยแพรในระบบ Internet สามารถสืบคนขอมูลแบบ full text ผาน www.stou.ac.th
ในหัวขอ e-Thesis
2. นําวิทยานิพนธ สงใหกองสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และหอสมุดแหงชาติ ฯลฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับ ชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกจะตองไดรับความรวมมือกับนักศึกษา และสาขาวิชา รวมถึง
การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
หลักฐานอางอิง :
ดูเอกสารหลักฐานไดจากการรายงานของฝายสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา
ที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมจัดเก็บขอมูล
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
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( 3) รอบ 12 เดือน

ประเด็นการประเมินผลที่ 4.2 : มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
น้ําหนัก : รอยละ 5.6
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด
(i)

น้ําหนัก
(Wi)

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1

0.3322

11

13

15

20

30

คะแนน
ที่ได
(SMi)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)

3.7096

1.2323

5.0000

1.6695

5.0000

1.6695

(1.86/5.6)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2

0.3339

115,000

125,000 135,000

145,000 155,000

(1.87/5.6)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3

0.3339

29

30

31

32

33

(1.87/5.6)
น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

ผลคะแนนที่ได

4.5713
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค = 4.5713 X 5.6 / 98* = 0.2612
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชีว้ ัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
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( 3) รอบ 12 เดือน

4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.2.1 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
โทรศัพท : 0-2504-7588
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7006
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581

สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
1
22
69

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ( ไมรวมผูลาศึกษาตอ)

364

359

372

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

0.27

6.1281

18.5484

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 11
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ระดับ 2
รอยละ 13

ระดับ 3
รอยละ 15
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ระดับ 4
รอยละ 20

ระดับ 5
รอยละ 30
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( 3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.86

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
18.5484

(3)
คาคะแนน
ที่ได
3.7096

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0704

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากแบบสํารวจขอมูลผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติโดยสงใหคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
กรอกขอมูลและสงกลับคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และขอขอมูลกลับวันที่ 8 เมษายน 2551
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 และขอขอมูลกลับภายใน 5 ตุลาคม 2551
2. รวบรวมขอมูลจากคณาจารยที่สงบทความไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 22เรื่อง
3. รวบรวมขอมูลจากคณาจารยที่นําบทความวิจัย/วิชาการไปเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
จํานวน 29 เรื่อง
4. รวบรวมผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของงานวิจัยจากคณาจารย/นักวิจัย
จํานวน 13 เรื่อง
5. รวบรวมผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากแหลงทุนภายนอกโดยการสํารวจ ไดจํานวน 5 เรื่อง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีเงินเสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติตั้งแต 30 มกราคม 2549และ
จัดสรรใหสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบไวในแผนปฏิบัติการประจําปทุกป ซึ่งป 2551 ไดรับจัดสรร
จํานวน 25,000 บาท
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( 3) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
คณาจารยยังใหความสําคัญตอการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนคอนขางนอยอีกทั้ง
ผลงานวิจัยบางเรื่องไมไดนําไปใชประโยชนอยางเดนชัดใหเห็นเปนรูปธรรมจึงขาดหลักฐานที่จะนํามาประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานอางอิง :
1. สําเนาวารสารที่ลงตีพิมพบทความวิจัย
2. สําเนาบทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
3. สําเนาหลักฐานงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
1. ประเภทบทความวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
1.1 ชื่อวารสาร Journal of Contemporary Asia
เลมที่ Vol.38, No.1, February 2008. pp.166-189
ชื่อบทความ The Crown Property Bureau in Thailand and the Crisis of 1997
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.พอพันธ อุยยานนท
1.2 ชื่อวารสาร International Journal of Epidemiology
เลมที่ 2007; pp. 1-6
ชื่อบทความ Cohort Profile: The Thai Cohort of 87 134 Open University Students
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.สําอาง สืบสมาน
1.3 ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
เลมที่ Vol.8 2007 ; pp. 623-627
ชื่อบทความ Antimutagenic Effects of Piperine on Cyclophosphamide induced
Chromosome Aberrations in Rat Bone Marrow Cells
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
1.4 ชื่อวารสาร
Journal of Environmental Sciences
เลมที่ Vol.20 2008 ; pp. 1-7
ชื่อบทความ Cancer risk assessment from exposure to trihalomethanes in tap water and
swimming pool water
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
1.5 ชื่อวารสาร
The International Journal of Learning
เลมที่ Vol.14 N. 8 ; pp. 107-111
ชื่อบทความ Learning Process and Transmission of Folk Wisdom in Pottery Making in
Nonthaburi,Thailand
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ผุสดี กุฏอินทร
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( 3) รอบ 12 เดือน

1.6 ชื่อวารสาร Journal of Contemporary Asia
เลมที่ 38 NO.1,February 2008
ชื่อบทความ The Crown Property Bureau in Thailand and the Crisis of 1997
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.พอพันธุ อุยยานนท
1.7 ชื่อวารสาร ASEAN Economic Bulletin
เลมที่ 25 No.1, April 2008
ชื่อบทความ Mobilizing Resources for Marine Turtle Conservation in Asia
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ
1.8 ชื่อวารสาร Journal of Social Development
เลมที่ 10 No.1 , June 2008,PP.27-40
ชื่อบทความ Quantitative-Qualitative Mixed Methods Research
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.โกศล มีคุณ
2. ประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2.1 ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณเวชสาร (Chula Med Journal)
เลมที่ Vol. 51 Nov. – Dec. 2007
ชื่อบทความ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอนภาคปฏิบัติแกนักศึกษาพยาบาล
ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนดวยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งตอหนึ่ง
2.2 ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณเวชสาร (Chula Med Journal)
เลมที่ Vol. 52 Jan. – Feb. 2008
ชื่อบทความ บทบาทของพยาบาลกับการดูแลสุขภาพในยุคมลพิษ
ชื่อผูเขียน อาจารย ดร.อารี ชีวเกษมสุข
2.3 ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เลมที่ ปท่ี 27 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2550
ชื่อบทความ โครงการพัฒนาระบบการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
2.4 ชื่อวารสาร วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
เลมที่ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551
ชื่อบทความ การประเมินผลการดําเนินงานหองสมุดประชาชนในประเทศไทยตามมาตรฐาน
หองสมุดประชาชน
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท, รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ,
รองศาสตราจารย ศิริพร สัจจานันท
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2.5 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.6 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.7 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.8 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.9 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.10 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.11 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
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Thai Journal of Toxicology
Volume 21, Number 1, November 2007 ; pp. 26-41
คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายของทาเรือกรุงเทพ
รองศาสตราจารย ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
Thai Journal of Toxicology
Volume 21, Number 1, November 2007 ; pp. 42-53
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกและวิเคราะหดัชนี ดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมผลิต
เซมิคอนดักเตอร
รองศาสตราจารย ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
วารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง
ปที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน 2551- มิถุนายน 2551
การสรางพลังแกนนําสุขภาพดีในการคนหาตัวอยางผูมีสุขภาพดีแลวขยายผล
อาจารย ดร.ชอทิพย บรมธนรัตน
Data Management & Biostatistics Journal
Volume 4 Number 2
การสุมตัวอยางในงานสอบสวนสาเหตุการตายดวยแบบสัมภาษณในประเทศไทย 2548
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ
ความปลอดภัยและสุขภาพ
ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2551
ความรูและความเชื่อในความสามารถดานการเสริมพลังสําหรับกลุมเสี่ยงตอโรค
หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรสถานบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอําเภอบางกรวย
รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชยและคณะ
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
การพัฒนากระบวนการทํางานของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกรสมาชิกดวยระบบมาตรฐานงานชุมชน
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
125

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
2.12 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.13 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
2.14 ชื่อวารสาร
เลมที่
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
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วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
การพัฒนาวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
รองศาสตราจารยธิดา โมสิกรัตน และคณะ
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตศักยภาพและขอจํากัดของกลุม จังหวัด
ภาคกลางตอนบน
นางสาวรสิกา อังกูร
วารสารรังสิต
2 ปที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2551
An Emerging Online Community of Thai People Living With HIV /AIDS: A Case
Study of www.kaewdacwdairy.com
อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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( 3) รอบ 12 เดือน

3. ประเภทบทความวิจัย/วิชาการ ที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
3.1 ชื่อบทความ Packaging Development For Thai Community Product
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารยสุภาวดี ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย สุณี ภูสีมวง,
รองศาสตราจารย ผกามาศ ผจญแกลว
นําเสนอในการประชุม V. International Packaging Congress and Exhibition
22-24 พฤศจิกายน 2550, Izmir, Turkey
3.2 ชื่อบทความ Treatments of Missing Data and Parameter Estimation in WINSTEPS
ชื่อผูเขียน อาจารย ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, อาจารย ดร.นลินี ณ นคร
เสนอในการประชุม AERA (American Educational Research Association)
24 – 28 มีนาคม 2551, New York, U.S.A.
3.3 ชื่อบทความ An Online Assessment System for Distance Education
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.สิริรัตน วิภาสศิลป
นําเสนอในการประชุม AERA (American Educational Research Association)
24 – 28 มีนาคม 2551, New York, U.S.A.
3.4 ชื่อบทความ Thai Health-Risk Transition: a National Cohort Study
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.สําอาง สืบสมาน
นําเสนอในการประชุม Cohorts and Prospective Studies: A North-South Networking Meeting
7-9 January 2008 Arush, Tanzania
3.5 ชื่อบทความ The Cultural Communication of Instructor in Classroom
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย ดีสมโชค
นําเสนอในการประชุม ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
3.6 ชื่อบทความ Preventing Dropping-out Among the First Year Students of
Sukhothai Thammathirat Open University
ชื่อผูเขียน ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี
3.7 ชื่อบทความ Challenges and Opportunities for Universities at Crossroads : Creating and Implementing
the Innovative Integrated Management System (IIMS) into Sustainable Food Industry
Purposing to Level Up the Country’s Competitiveness
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
นําเสนอในการประชุม ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
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3.8 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.9

ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.10 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.11 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.12 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.13 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม
3.14 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม

ก.พ.ร.
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( 3) รอบ 12 เดือน

A Proposed Model for the GMSVU Pilot Project
รองศาสตราจารย ดร.วิภา เจิรญภัณฑารักษ
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
Media and Risk Perception amongst Thai People during the Coup Period
รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ อนันตโท
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
The Collaboration between STOU and ICRISAT through Global
Distance Education for Developing Graduate Program in Agro-ecology
รองศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ และผูชวยศาสตราจารย ดร.มณทิชา พุทซาคํา
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
Either Blended or Single Media : Which Suits Distance Students ?
รองศาสตราจารย ดร.สาคร บุญดาว และรองศาสตราจารย ดร.อุษาวดี จันทรสนธิ
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
Tutorial via the Internet on the Dietetics Course
รองศาสตราจารย ดร.วศินา จันทรศิริ
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
Ethical Considerations of Online News
รองศาสตราจารย จันทนา ทองประยูร
ASAIHL International Conference 2008, 7 – 10 April 2008
Sukhothai Thammathirat Open University
Teching with Case Studies:Guidelines and a Thai Environmental Recearch Case
รองศาสตราจารยนฤมล ตันธสุรเศรษฎ
The 10th Intenational Conference on The Studies “The Socicties in a
Transnationalized Word” วันที่ 9-11 มกราคม 2008 สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

128

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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3.15 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในการประชุม

( 3) รอบ 12 เดือน

Organizational Health of Elementary Schools in Nonthaburi Province of Thailand
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา ภัสสรศิริ
ICET 53rd World Assembly ระหวางวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2551 University of
Minho,Portergal
3.16 ชื่อบทความ Putting the Learners into E-learning : An Experience of Sukhothai Thammathirat
Open University (STOU),Thailand
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท
นําเสนอในการประชุม World Library and Information congress: 74th IFLA general conference and council
จัดโดย International Federations of Library Associations (IFLA) ระหวาง 10-14 สิงหาคม
2551 Quebec,Canada
4. ประเภทบทความวิจัยที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมระดับชาติ
4.1 ชื่อบทความ การเสริมพลัง : ทางออกในการพิชิตโรคเรื้อรัง
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
นําเสนอในการประชุม สัมมนาเวทีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
4.2 ชื่อบทความ การวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล :
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ชื่อผูเขียน อาจารย ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน
นําเสนอในการประชุม วิชาการ “เปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม” ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
4.3 ชื่อบทความ การพัฒนาจิตสํานึกความเปนพลโลกสําหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรม
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
นําเสนอในการประชุม วิชาการ “เปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม” ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
4.4 ชื่อบทความ การวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร. วรรณดี แสงประทีปทอง
นําเสนอในการประชุม วิชาการ “เปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม” ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
4.5 ชื่อบทความ ผลกระทบจากการแบงสวนราชการดานปาไมของชาติออกเปน 3 กรม
ชื่อผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต เวชกิจ
นําเสนอในการสัมมนา ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
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4.6

ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

4.7

ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

4.8

ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

4.9

ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

4.10 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

4.11 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

ก.พ.ร.
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( 3) รอบ 12 เดือน

โอกาสและอุปสรรคการตลาดเกษตรอินทรียไทย
รองศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือขายองคกรชุมชน
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
รองศาสตราจารย ดร.อลิสา วานิชดี
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
การพัฒนาชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว : จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
Thai Health-risk Transtion : A Nationa Cohort Study
รองศาสตราจารย ดร.สําอาง สืบสมาน
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
ความรูและพฤติกรรมการใชยายอมผมของประชาชนในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย ดร.มุกดา หนุยศรี
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
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4.12 ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
นําเสนอในงาน

( 3) รอบ 12 เดือน

โครงการพัฒนาเครือขายบริการองคความรูและสารสนเทศดิจิทัลสูชุมชน
รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
12-16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
4.13 ชื่อบทความ การศึกษาโครงสราง E-Learning ประเภท off-line ของนักศึกษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผูเขียน อาจารย อภิญญา สนกนก
นําเสนอในงาน การประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ภาค
อีสานบนฐานความรู”ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
5. ประเภทผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของงานวิจัย
5.1 ชื่องานวิจัย การพัฒนาการประชาสัมพันธภาพลักษณ สสส.
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.บุษบา สุธีธร, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,
ผูชวยศาสตราจารย กําจร หลุยยะพงศ
การนําไปใชประโยชน ใชเปนแนวทางกําหนดแผนงานประชาสัมพันธและกิจกรรมประชาสัมพันธของ สสส.
5.2 ชื่องานวิจัย โครงการสรางเสริมพลังเยาวชนในการควบคุมโรคอวนในโรงเรียน
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สําอาง สืบสมาน
การนําไปใชประโยชน นําไปตีพิมพในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
5.3 ชื่องานวิจัย การผลิตสื่อตามโครงการ “ตามรอยเทาพอ...พอดี...พอเพียง...จัดการลดเสี่ย
ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด”
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารยไพบูรณ คะเชนทรพรรค
การนําไปใชประโยชน นําไปผลิตเปนสื่อ 4 ชนิด ไดแก แผนพับ โปสเตอร ซีดีเสียง และ วิดีโอซีดี
เพื่อสนับสนุนแกพื้นที่นํารอง 20 จังหวัด
5.4 ชื่องานวิจัย การพัฒนาวิธีการเรียนรูรวมกัน โดยการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จ.สมุทรสาคร
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารย ธิดา โมสิกรัตน
การนําไปใชประโยชน นําไปเปนกิจกรรมสอนเสริมในเอกสารโสตทัศนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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5.5

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
5.6

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน

5.7

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
5.8

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
5.9

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน

ก.พ.ร.
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( 3) รอบ 12 เดือน

การพัฒนาวิธีการสอนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวแบบคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารยธิดา โมสิกรัตน
จัดทําเปนแผนบริการวิชาการและโครงการเพื่อจัดการศึกษาในชุดวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การวิเคราะหการอางอึงถึงในประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสุชาวดี ผลาผล
ในงานบริการหองสมุด ดังนี้
- การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาหนาเว็บไซตของหองสมุด
- การจัดทําคูมือ/เอกสารทั้งในรูปของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดใหนักศึกษาระดับบัณฑิต
- ศึกษาสามารถไดสารสนเทศจากที่อื่น ๆ เพิ่มเติม
ความคิดเห็นของผูสมัครเกี่ยวกับการรณรงครับสมัครนักศึกษาของศูนยวิทยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี
นายพิษณุพร รุโจปการ และนางสาววชิราภรณ สังขทอง
นําขอเสนอแนะไปกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาทําใหประสบผลสําเร็จในการรณรงครับสมัครนักศึกษาเปนอยางยิ่ง
การรับรูสารสนเทศดานการศึกษาทางไกลของประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการ
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
นางสาววชิราภรณ สังขทอง
ศูนยวิทยพัฒนาไดนําไปใชในการวางแผนและปรับปรุงการใหบริการ และเผยแพร
ขาวสารใหเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
รูปแบบการใหบริการของศูนยบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
นางจรีพร โชติพิบูลยทรัพย และนายเทพ สงวนกิตติพันธุ
ศูนยวิทยพัฒนาในจังหวัดอื่น ๆ ไดนําขอเสนอแนะไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่
ของตน เชน ศูนยวิทยพัฒนา จ.สุโขทัย จัดตั้งเปนศูนยยอยใหบริการที่อําเภอแมสอด
ศูนยฯ จังหวัดเพชรบุรี จัดทําเปนมุมแนะแนวการศึกษาตอ มสธ. ในพื้นที่ใกลเคียง 8
จังหวัด ศูนยฯ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งเปนเคานเตอรเซอรวิส เปดใหบริการดาน
งานทะเบียนนักศึกษา การตอบปญหานักศึกษา และบริการขอสนเทศตาง ๆ ซึ่ง
ตั้งอยูชั้น G ในหางเดอะมอลล จ.นครราชสีมา
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5.10

ชื่องานวิจัย

( 3) รอบ 12 เดือน

โครงการพัฒนาคลังขอมูลเพื่อการรณรงครับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
ชื่อผูวิจัย รองศาสตาจารยวรัญญา ปุณณวัฒน
การนําไปใชประโยชน ผูวิจัยไดทําการติดตั้งซอฟแวร SQL Server 2005 Developer Edition ไวที่ฝายรับ
นักศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล ซึ่งเปนหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช
5.11 ชื่องานวิจัย การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารยวาสนา ทวีกุลทรัพย และคณะ
การนําไปใชประโยชน สาขาวิชาศึกษาศาสตรนําไปปปรับปรุงรูปแบบของขอสอบ ปรับปรุงหลักสูตร
และประเมินคุณภาพของชุดวิชา และการสัมมนาเสริมในป พ.ศ. 2551
5.12 ชื่องานวิจัย การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อลิสา วานิชดี
การนําไปใชประโยชน สาขาวิชาศิลปะศาสตรนําไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ และนําไปเปนขอมูลในการจัดทําขอสนอ
โครงการวิจัยอื่น ๆ ไดแก พัฒนาแบบทดสอบวัดการใชภาษาอังกฤษโดย ใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในระบบการศึกษาทางไกล
5.13 ชื่องานวิจัย
การสํารวจความคิดเห็นอาจารยเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารการสอนชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผูวิจัย นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสําราญ
การนําไปใชประโยชน สํานักพิมพนําไปพัฒนาดานการออกแบบและรูปเลมเอกสารสอนของมหาวิทยาลัย
และการเขาเลมสิ่งพิมพ
6. ประเภทผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากแหลงทุนภายนอก
6.1 ชื่องานวิจัย ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานปาไมตอผลกระทบจากการแบงสวนราชการ
ดานปาไมของชาติออกเปน 3 กรม
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต เวชกิจ การนําไปใชประโยชน กําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไมอยางประสิทธิภาพ
6.2 ชื่องานวิจัย โครงการประเมินผลโครงการแนวทางการจัดพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารยเบญจมาศ อยูประเสริฐ
การนําไปใชประโยชน กําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
6.3

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
6.4 ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
6.5 ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
การนําไปใชประโยชน
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( 3) รอบ 12 เดือน

โครงการแผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต เวชกิจ
กําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงาน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการสาธารณสุข เรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลปากเกร็ด
รองศาสตราจารย อําไพรัตน อักษรพรหม
กําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลปากเกร็ด
ประจําป 2550
รองศาสตราจารย อําไพรัตน อักษรพรหม
กําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.2.2 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7592-3
โทรศัพท : 0-2504-7006
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันที่อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําไดรับ
- ภายในสถาบัน (บาท)*
8,275,840.00 9,729,851.99 10,071,105.00
- ภายนอกสถาบัน (บาท)
86,458,682.80 81,111,541.65 97,748,331.37
รวม (บาท)
94,734,522.80 90,841,393.64 107,819,436.37
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมผูลาศึกษาตอ)
364
359
372
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
หมายเหตุ*

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

260,259.68

253,040.09

แหลงทุนภายในสถาบันจํานวน
10,071,105.00
บาท
1. กองทุนรัตนโกสินทรสมโภชน 200 ป
956,684.00
2. งบประมาณแผนดิน ( ปกติ )
5,663,065.00
3. งบประมาณเงินรายได ( การศึกษาทางไกล )
1,151,636.00
4. งบประมาณเงินรายได ( วิจัยสถาบัน )
2,299,720.00
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289,837.19
ไดแก
บาท
บาท
บาท
บาท

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
115,000 บาท

ระดับ 2
125,000 บาท

ระดับ 3
135,000 บาท

( 3) รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
145,000 บาท

ระดับ 5
155,000 บาท

(1)
(3)
(2)
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได
1.87 289,837.19 5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0954

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรของ มสธ. รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก
รวมถึงการพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. คณาจารยของมสธ. มีประสิทธิภาพทําใหไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก และบุคลากรของ
ศูนยบริการฯ ไดรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานการวิจัยและแสวงหาทุน
ในการสนับสนุนการวิจัย

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน
1. หนวยงานภาครัฐและองคการตางๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานการวิจัยไมคงที่ในแตละป และมีแนวโนม
ที่จะลดลง เนื่องจากงบวิจัยในแตละหนวยงานคอนขางจํากัด และถูกมองวาเปนงานที่ไมใชงานหลัก
2. โครงการวิจัยสวนมากดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ อาจารยหรือนักวิจัยจะตองดําเนินการวิจัยในแตละ
โครงการให แ ลวเสร็ จก อน จึงจะขอรับ เงินสนับสนุนการวิจัยโครงการใหมได ซึ่งทําใหจํานวนอาจารย/ นักวิ จัย
ไมคงที่ และอาจมีแนวโนมลดลง
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการวิจัยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตางประเทศ งบประมาณที่ใหในดานการวิจัยคอนขางจํากัด
โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน ทําใหอาจารย/นักวิจัยที่สนใจขอทุนถูกจํากัดดวยงบประมาณเปนอยางมาก
4. ในชวงป 2550 – 2551 มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการขยายการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู e-University ดังนั้น
คณาจารยของมหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ภารกิจการวิจัยจึงกลายเปนภารกิจรอง
หลักฐานอางอิง :
ตามเอกสารแนบ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.2.3 : รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7592-3
โทรศัพท : 0-2504-7009
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กองทุนรัตนโกสินทร
สมโภช 200 ป, งบประมาณแผนดิน และวิจัยสถาบัน

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
120
136
134

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมผูลาศึกษาตอ)

364

359

372

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

32.9670

37.8830

36.0215

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 29

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
รอยละ 30

ระดับ 3
รอยละ 31
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ระดับ 4
รอยละ 32

ระดับ 5
รอยละ 33

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.87

(2)
(3)
ผลการ คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
36.0215
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0954

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรของ มสธ. รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก
รวมถึงการพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. คณาจารยของมสธ. มีประสิทธิภาพทําใหไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก และบุคลากรของศูนยบริการฯ
ไดรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานการวิจัยและแสวงหาทุน
ในการสนับสนุนการวิจัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน
1. หนวยงานภาครัฐและองคการตางๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานการวิจัยไมคงที่ในแตละป และมีแนวโนม
ที่จะลดลง เนื่องจากงบวิจัยในแตละหนวยงานคอนขางจํากัด และถูกมองวาเปนงานที่ไมใชงานหลัก
2. โครงการวิจัยสวนมากดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ อาจารยหรือนักวิจัยจะตองดําเนินการวิจัยในแตละ
โครงการใหแลวเสร็จกอน จึงจะขอรับเงินสนับสนุนการวิจัยโครงการใหมได ซึ่งทําใหจํานวนอาจารย/นักวิจัย
ไมคงที่ และอาจมีแนวโนมลดลง
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการวิจัยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตางประเทศ งบประมาณที่ใหในดานการวิจัยคอนขาง
จํากัด โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน ทําใหอาจารย/นักวิจัยที่สนใจขอทุนถูกจํากัดดวยงบประมาณเปนอยางมาก

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

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

ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ประเด็นการประเมินผลที่ 4.3 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
น้ําหนัก : รอยละ 9.8
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1

น้ําหนัก
(Wi)
0.1674

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนที่ได
(SMi)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)

1

2

3

4

5

70

72

74

77

80

5.0000

0.8370

91

136.5

182

273

364

3.7223

0.6190

29

30

31

32

33

5.0000

0.8315

3

4

5

6

7

5.0000

1.2500

1

2

3

4

5

5.0000

1.2500

(1.64/9.8)
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2

0.1663
(1.63/9.8)

ตัวชี้วัดที่ 4.3.3

0.1663
(1.63/9.8)

ตัวชี้วัดที่ 4.3.4

0.2500
(2.45/9.8)

ตัวชี้วัดที่ 4.3.5

0.2500
(2.45/9.8)

น้ําหนักรวม ∑ Wi
1
ผลคะแนนที่ได
4.7875
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต = 4.7875 X 9.8 / 98* = 0.4787
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.1 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา
นางนันทภัค อินทุยศ
( รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท : 0-2504- 7706 - 07
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักทะเบียนและวัดผล
รศ. ธีรารักษ โพธิสุวรรณ
สํานักบริการการศึกษา
(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง)
ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย
โทรศัพท : 0-2504-7701
ศูนยฝกอบรม เทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
สํานักบรรณสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
599
1,376
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ 227
และวิชาชีพแกสังคม และชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมผูลาศึกษาตอ)
350
343
372
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

รอยละของกิจกรรม/โครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 70
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ระดับ 2
รอยละ 72

ระดับ 3
รอยละ 74
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64.8571

ระดับ 4
รอยละ 77

174.6355

369.8925

ระดับ 5
รอยละ 80

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

(1)
(3)
(4)= (3)x(1) / 98*
(2)
น้ําหนัก ผลการ คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได
ถวงน้าํ หนัก
1.64
369.8925 5.0000
0.0836

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมุงตอบสนองความตองการและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ขอบังคับใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินภารกิจการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาแกสังคม ตามความรูความสามารถของบุคลากร และศักยภาพของหนวยงานโดยใชทรัพยากรที่
มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ยังมีความเขาใจไมเพียงพอในการรายงานผลการดําเนินงานทําให
เจาภาพหลักตองกลั่นกรอง ตรวจสอบ และเพิ่มเติมขอมูลใหเปนอยางมาก ทําใหเกิดความลาชาในการรายงานผลการดําเนินงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

143

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
ตามเอกสารแนบ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

หนวยงาน
สํานักการศึกษาตอเนื่อง
สํานักวิชาการ
สํานักบรรณสารสนเทศ
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักคอมพิวเตอร
ศูนยฝกอบรมฯเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขาวิชาศิลปศาสตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนฯ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ศูนยฯ ลําปาง
ศูนยฯ สุโขทัย
ศูนยฯ จันทบุรี
ศูนยฯ อุดรธานี
ศูนยฯ อุบลราชธานี
ศูนยฯ นครสวรรค
ศูนยฯ นครศรีธรรมราช
ศูนยฯ เพชรบุรี
ศูนยฯ ยะลา
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ
ศูนยฯ นครนายก
รวม
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รอบ 6 เดือน
84
103
1
6
28
4
50
1
4
15
32
20
7
30
-.
385
144

รอบ 9 เดือน
161
67
3
10
1
11
45
3
2
2
4
8
17
24
4
1
29
30
6
1
429

รอบ 12 เดือน
156
26
3
5
150
17
5
1
56
4
5
9
9
7
11
3
3
19
17
14
16
18
1
2
557

รวม
401
196
4
14
178
27
10
12
151
3
7
11
13
17
39
35
7
4
80
67
27
47
18
1
2
1,371

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.2 :จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางโสภิต เจือสุวรรณ
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
โทรศัพท : 0-2504- 7138
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
เบอรติดตอ : 0-2504-7008
นายมนตรี วิเชียรมณี
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)
โทรศัพท : 0-2504-7131
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ หรือนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมรวมผูลาศึกษาตอ)
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
5,292
9,045
11,711

350

343

372

15.1200

26.3702

247.7338

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
91ชั่วโมง / ป
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ระดับ 2
136.5 ชั่วโมง / ป

ระดับ 3
182 ชั่วโมง / ป
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ระดับ 4
273 ชั่วโมง / ป

ระดับ 5
364 ชั่วโมง / ป

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.63

(3)
(2)
(4)= (3)x(1)/ 98*
ผลการ คาคะแนน
คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได
ถวงน้ําหนัก
247.7338
3.7223
0.0619

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. ดําเนินการขออนุมัติใหบุคลากรไปใหบริการวิชาการ
2. แจงผลการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ
3. จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพใหบริการวิชาการดานการวิจัย
บริการดานวิชาการอื่นๆ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
เอกสารอนุมัติใหบุคลากรไปใหบริการวิชาการ ที่กองการเจาหนาที่
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การเปนวิทยากร และ

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.3 : รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
นางโสภิต เจือสุวรรณ
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
โทรศัพท : 0 – 2504 - 7138
โทรศัพท : 0-2504-7008
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
นายมนตรี วิเชียรมณี
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)
โทรศัพท : 0-2504-7131
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
123
133
132

377
32.6259

367
36.2397

380
34.7368

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 29

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
รอยละ 30

ระดับ 3
รอยละ 31
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ระดับ 4
รอยละ 32

ระดับ 5
รอยละ 33

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.63

(2)
(3)
ผลการ คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได
34.7368
5.0000

(4)= (3)x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0831

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. ดําเนินการขออนุมัติใหบุคลากรไปเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
2. แจงผลการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ
3. จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. เอกสารอนุมัติใหบุคลากรไปเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา
2. ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.4 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
นางพรทิพย ทองคํา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7182-4
โทรศัพท : 0-2504-7009
1) ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
2) สํานักการศึกษาตอเนื่อง
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
3) สํานักคอมพิวเตอร
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สํานักทะเบียนและวัดผล
โทรศัพท : 0-2504-7185
5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา
7) สาขาศิลปศาสตร
8) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
9) สาขาพยาบาลศาสตร
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
5
5
9

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
3 แหลง

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
4 แหลง

ระดับ 3
5 แหลง
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ระดับ 4
6 แหลง

ระดับ 5
7 แหลง

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.45

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
9 แหลง

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอชุมชนในดาน
วิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติ ที่ไดผานการประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 5 แหลง ไดแก 1) ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
2) สํานักการศึกษาตอเนื่อง 3) สํานักคอมพิวเตอร 4) สํานักทะเบียนและวัดผล และ 5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งได
ดําเนินการตอเนื่องตลอดมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมใหมอีกไดแก 1) ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังใน
นามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( สถาบันวิจัยและพัฒนา) ในฐานะที่ปรึกษาสาขาเบ็ดเตล็ด ดานนโยบายระดับระหวาง
ประเทศและสาขาประชากรดานการวิจัยและประเมินผล 2) โครงการศูนยสโุ ขทัยศึกษา 3) ศูนยการศึกษาและพัฒนาภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย และ 4) ศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร รวมทั้งสิ้น 9 แหลง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3.5 : ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา
นางนันทภัค อินทุยศ
( รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท : 0-2504- 7706 - 07
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักบริการการศึกษา
รศ. ธีรารักษ โพธิสุวรรณ
ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย
(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง)
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท : 0-2504-7701
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1.สํานักการศึกษาตอเนื่อง ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่ 5 ไดแก
- โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) (รายงานไปแลว)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับผลการดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่ 5 ไดแก
- โครงการสงเสริมการสรางระบบการบริหาราชการแบบมีสวนรวมของ จ. ปทุมธานี (การมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกรณีโครงการจัดสรรที่ดินบริษัทฤทธิ์ทวีแลนด จํากัด
- โครงการฝกอบรมนักออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาชุมชนรุนใหม
- โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงทางวิทยาศาสตร
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน 1
ขั้นตอนที่ 1

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับคะแนน 2
ขั้นตอนที่ 1-2

ระดับคะแนน 3
ขั้นตอนที่ 1-3
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ระดับคะแนน 4
ขั้นตอนที่ 1-4

ระดับคะแนน 5
ขั้นตอนที่ 1-5

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

โดยที่
ขั้นตอนที่

1
2
3
4
5

รายละเอียดการดําเนินการ
มีแผนงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามวัตถุประสงคเฉพาะของพระราชบัญญัติ
และพันธกิจ รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถาบัน
มีการดําเนินการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
ขอ 1 อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการใหบริการวิชาการ
มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม รวมทั้งการปรับปรุงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมหรือ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.45

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
สามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 1
ถึง 5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับพันธ
กิจของสถาบันมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรตาง ๆ
ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
หนวยงานขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการอยางเต็มรูปแบบของกิจกรรม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากเกณฑการประเมินโครงการพิจารณาจากการบูรณาการระหวางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการเปนหลัก ทําใหหนวยงานประเภทสํานัก/สถาบันซึ่งมีหนาที่เฉพาะดานหรือมีหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน
หรือการวิจัยเพียงอยางใดอยางหนึ่งบรรลุวัตถุประสงคถึงเกณฑระดับ ๕ ไดยากกวาสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่ในการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งมีโอกาสที่จะมีผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑทุกระดับได
หลักฐานอางอิง :
เอกสารอางอิงหมายเลย 4.3.5

ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ประเด็นการประเมินผลที่ 4.4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
น้ําหนัก : รอยละ 2.8
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด
(i)

น้ําหนัก
(Wi)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
คะแนนที่ได
ถวงน้ําหนัก
(SMi)
(Wi xSMi)

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1

0.3321
(0.93/2.8)

20

22.5

25

27.5

30

5.0000

1.6605

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2

0.3321
(0.93/2.8)

4.98

5.60

6.22

6.84

7.46

5.0000

1.6605

ตัวชี้วัดที่ 4.4.3

0.3358
(0.94/2.8)

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

5.0000

1.6790

น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

ผลคะแนนที่ได

5.0000
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม = 5.0000 X 2.8 / 98* = 0.1428

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.4.1 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา
นางนันทภัค อินทุยศ
( รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท : 0-2504- 7706 - 07
โทรศัพท : 0-2504-7006
สํานักบริการการศึกษา
รศ. ธีรารักษ โพธิสุวรรณ
ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย
(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง)
สํานักบรรณสารสนเทศ
โทรศัพท : 0-2504-7701
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรี
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ของนักศึกษาปริญญาตรี
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 20

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
รอยละ 22.5

ระดับ 3
รอยละ 25
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
49
92
52
141

142

47

34.7517

64.7800

110.6383

ระดับ 4
รอยละ 27.5

ระดับ 5
รอยละ 30

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.93

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
110.6383

(3)
(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
คาคะแนน
ถวงน้าํ หนัก
ที่ได
5.0000
0.0474

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
โครงการเพื่ออนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางวัฒนธรรมโดยเนนใหนักศึกษา มสธ.มีสวนรวมในกิจกรรม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ยังไมมีความเขาใจในคํานิยามของตัวชี้วัดนี้วาตองจัดกิจกรรม
อยางไรจึงจะสามารถนับกิจกรรมได ทําใหผลการดําเนินงานที่ผานมาในรอบ ๖ เดือนไมบรรลุเปาหมาย และเนื่องจากการ
จัดทําแผนงบประมาณกิจกรรม/โครงการของเจาภาพหลัก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมไดเนนกลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาเปนการเฉพาะ เนื่องจากภารกิจหลักของเจาภาพหลักเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ประชาชน ชุมชน
ทองถิ่น และการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมไดมีหนาที่หลักในการจัดกิจกรรมนักศึกษา จึงทําใหกิจกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลวบางสวนนับไมได
หลักฐานอางอิง :
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.4.1

ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนวยงาน
สํานักการศึกษาตอเนื่อง
สํานักวิชาการ
สํานักบรรณสารสนเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร
ศูนยฯ เพชรบุรี
ศูนยฯ นครศรีธรรมราช
ศูนยฯ สุโขทัย
ศูนยลําปาง
ศูนยฯ นครสวรรค
ศูนยฯ ยะลา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศูนยจันทบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยฯ นครนายก
รวม

ก.พ.ร.
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รอบ 6 เดือน
1
1
1
1
3
2
9
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รอบ 9 เดือน
2
4
2
8

( 9 ) รอบ 12 เดือน

รอบ 12 เดือน
2
4
1
2
10
2
9
2
1
1
1
35

รวม
3
1
1
1
7
3
4
14
4
9
2
1
1
1
52

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.4.2 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
(รองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ)
นางนันทภัค อินทุยศ
โทรศัพท : 0-2504-7006
โทรศัพท : 0-2504- 7706 - 07
รศ.ธีรารักษ โพธิสุวรรณ
สํานักบริการการศึกษา
(ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง)
ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย
โทรศัพท : 0-2504-7701
สํานักบรรณสารสนเทศ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ผลรวมของรอยละนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมในแตละโครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
758.55 2,382.5017

จํานวนโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

-

92

52

รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

-

8.2451

45.8174

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 4.98

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
รอยละ 5.60

ระดับ 3
รอยละ 6.22
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ระดับ 4
รอยละ 6.84

ระดับ 5
รอยละ 7.46

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ /
กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.93

(3)
(2)
ผลการ คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได
45.8174
5.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0474

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ยังมีความเขาใจในคํานิยามไมเพียงพอจึงทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ขึ้นสวนใหญมีนักศึกษา มสธ. เขามามีสวนรวมในกิจกรรมนอยมาก ซึ่งเกณฑการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่จะนับได
นั้นจะตองมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวนรวม อนึ่ง ภารกิจหลักของเจาภาพหลักเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ประชาชน ชุมชนทองถิ่น และการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมไดมีหนาที่หลักในดานกิจกรรมนักศึกษา
หลักฐานอางอิง :
ตามเอกสารแนบ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
หนวยงาน

ชื่อโครงการ

1. สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง

1. นําชมนิทรรศการในศาลาพุมขาวบิณฑ
2. เสวนาทางวิชาการและวางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
2. สํานักวิชาการ
1.อบรมเขมชุดประสบการณวิชาชีพ
3. สํานักบรรณ
1.นําชมหองพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวใหกับ
สารสนเทศ
นักศึกษา มสธ.
4. ศูนยฯ เพชรบุรี
1.โครงการทอดผาปาเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5 รวมกับชมรม
นักศึกษา
2.โครงการทอดผาปาหนังสือเพื่อนองรวมกับชมรมนักศึกษา
มสธ.
3.โครงการผาปาการศึกษาของสหกรณรานคา มสธ.
4. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
5. โครงการตามรอยสุนทรภู..ไปดูงพระปรางไมมีเงา
6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเว็บไซดวัด
7. โครงการวันสถาปนา มสธ. ครบ 30 ป
5. ศูนยฯ นครศรีธรรมราช 1.กิจกรรมการจัดขบวนเขารวมพิธีในวันทําบุญสารทเดือนสิบ
2.กิจกรรมจัดขบวนเขารวมพิธีแหผาขึ้นธาตุในวันวิสาขบูชา
3. โครงการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(งานบุญประเพณีวนั สารทเดือนสิบ)
6. สาขาวิชารัฐศาสตร
1. โครงการ ก.ไกในสายหมอกบริจาคเนื้อกันหนาวหรือปจจัย
ใหแก โรงเรียนบานคลองทรายราษฎรอุทิศ
7. ศูนยฯ ลําปาง
1. พิธีรดน้ําดําหัวคณาจารยในวันสงกรานต
2. โครงการรวมผลคนภาคเหนือ
3. โครงการ มสธ.ชวยรณรงคลดโลกรอน
4. พิธีไหวครูในการปฐมนิเทศ
5.โครงการเพื่อนชวยเพื่อนเรียน
6. กิจกรรมยี่เปง (ลอยกระทง)เชียงใหม
7. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
8. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
9. กิจกรรมถวายเทียนเขาพรรษา
10. โครงการสัมมนาผูนําชมรมนักศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
(คิดเปนรอยละ)
รอบ
รอบ
รอบ
ยอดรวม
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
67.50 46.57* 70.2500* 61.4400
10.0000
10.0000
80.0000
80.0000
91.48 90.30* 90.0400* 90.6067
68.40 81.60* 73.0979* 74.3660
30.00

-

-

30.0000

20.00

-

-

20.0000

25.00
-

-

40.00
24.00
-

-

23.0264
18.0000
31.7074
20.0000
16.6667

25.0000
23.0264
18.0000
31.7074
20.0000
40.0000
24.0000
16.6667

20.00

-

-

20.0000

-

96.00
35.00
35.00
76.00
-

18.8000
86.0000
46.2500
20.0000
50.0000
100.0000

96.0000
35.0000
35.0000
76.0000
18.8000
86.0000
46.2500
20.0000
50.0000
100.0000

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

หนวยงาน

8. ศูนยฯ สุโขทัย

9. ศูนยฯ นครสวรรค

10. ศูนยฯ ยะลา

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชื่อโครงการ

11. กิจกรรมการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติลดโลกรอน
12. โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษารวมกับสาขาวิชา
13. กิจกรรมโครงการสงเสริมความสําเร็จการศึกษาพี่ชวยนอง
14. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เมืองเกานครลําปาง
ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม” เนื่องในวันสถาปนา มสธ.
ครบรอบ 30ป
1. วันสงกรานต
2. วันลอยกระทง
3. พิธีไหวครูปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
4. โครงการเขาวัดวันธรรมสวนะไหวพระสวดมนตทําบุญใส
บาตรถวายเปนพระราชกุศลตลอดเทศกาลเขาพรรษา ป 51ฯ
1. จัดพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
3. กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ฯ
4. กิจกรมทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป แหง
การสถาปนา มสธ.
1. วางพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพอ
2. บริจาคขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
3. เขารวมงานกาชาดและประเพณีจังหวัดสตูลรวมกับชมรม นศ.
จังหวัดสตูล
4. การแตงกายพื้นเมืองและการละเลนกีฬาพื้นเมืองในโครงการ
กีฬาสัมพันธฯ
5. เขารวมงานกาชาดและงานเฉลิมฉลองเจาพอหลักเมืองฯ
6. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
7. กิจกรรมบายศรีสูขวัญรับนองฯในโครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “เรียนอยางไรใหประสบผลสําเร็จ”
8. โครงการทําบุญ เนื่องในวัน 30 ป มสธ.
9. กิจกรรมแสดงศิลปะการรําพื้นบานในงาน กศน. เพื่อเรียนรูสู
เศรษฐกิจพอเพียง
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จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
(คิดเปนรอยละ)
รอบ
รอบ
รอบ
ยอดรวม
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
80.0000
80.0000
111.3334 111.3334
80.0000 80.0000
20.0000 20.0000

-

16.66
12.00
-

82.0000
4.1667

16.6666
12.0000
82.0000
4.1667

-

40.00
40.00
-

71.4286

40.0000
40.0000
71.4286

-

-

70.0000

70.0000

-

-

75.0000
40.0000

75.0000
40.0000

-

-

20.0000

20.0000

-

-

55.0000

55.0000

-

-

17.5000
66.6667
100.0000

17.5000
66.6667
100.0000

-

-

71.4286
60.0000

71.4286
60.0000

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

หนวยงาน

11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
13. ศูนยจันทบุรี

14. ศูนยนครนายก

ชื่อโครงการ

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
(คิดเปนรอยละ)
รอบ
รอบ
รอบ
ยอดรวม
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
36.4000
36.4000

1. โครงการไหวครูแพทยแผนไทย
2. โครงการเผยแพรความรูการแพทยแผนไทย
1. โครงการฝกอบรมนักออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคา
ชุมชนรุนใหม
1. โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญของไทยและ
นิทรรศการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
1. พิธีทางศาสนาเนือ่ งในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
รวม 52 โครงการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

-

12.5000
2.0000

12.5000
2.0000

-

-

30.0000

30.0000

-

-

20.5479

20.5479
2,382.5017

* โครงการเดิมมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพิ่ม

ก.พ.ร.

-
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
( 9) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.4.3 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
นางพรทิพย ทองคํา
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7182-4
โทรศัพท : 0-2504-7009
งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ กองแผนงาน
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท : 0-2504-7185
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
1,433,309.35
2,712,449.63
4,733,710.30

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนงบดําเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

1,108,872,600.03 1,384,297,094.56 1,325,907,996.24

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 0.10

ก.พ.ร.
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ระดับ 2
รอยละ 0.15

0.1292

ระดับ 3
รอยละ 0.20
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0.1959

ระดับ 4
รอยละ 0.25

0.3570

ระดับ 5
รอยละ 0.30

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
0.94

(3)
(4)= (3)x(1)/ 98*
(2)
คาคะแนน
ผลการ คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
ดําเนินงาน ที่ได
0.3570
5.0000
0.0479

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
ภายใตขอจํากัดที่จะตองรายงานภายในกําหนดวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เนื่องจากขอมูลทางการเงินที่นํามาใชเปน
ขอมูลที่ยังไมสิ้นสุด แตจําเปนตองใชเพื่อใหทันตอการวิเคราะหตอบตัวชี้วัด
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลใหความรวมมือเปนอยางดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. การวัดมูลคา ( in – kind) เปนเรื่องที่กระทําไดยาก
2. การวิเคราะหคาเสื่อมราคาตองใชเวลา เพราะครุภัณฑและสิ่งกอสรางมีรายละเอียดที่หลากหลาย และมี
อายุการใชงานไมเทากันถาจะวิเคราะหใหถูกตองตามหลักการบัญชีตองอาศัยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ
หลักฐานอางอิง :
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.4.3
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ. ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ )
โทรศัพท : 0-2504-7002
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7009

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน
โทรศัพท : 0-2504-7516-8
นางวรนุช เสรีวิวัฒนา
โทรศัพท : 0-2504-7516-8
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 374/2551
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551
2. มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ไดมีการนําแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขาที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
18/2551 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551
4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน 1
ขั้นตอนที่ 1
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ระดับคะแนน 2
ขั้นตอนที่ 1-2

ระดับคะแนน 3
ขั้นตอนที่ 1-3
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ระดับคะแนน 4
ขั้นตอนที่ 1-4

ระดับคะแนน 5
ขั้นตอนที่ 1-5

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
โดยที่
ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

( 3 ) รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน

สถาบันมีการแตงตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล
สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล
สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลที่ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในขอ 3 อยางครบถวน พรอมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ
สถาบันไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล

(1)
(2)
(3)
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน
ที่ได
2
ดําเนินการ 5.0000
ตามขั้นตอน
ที่ 1-5

(4) = (3)x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแผนพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผน
มีการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการจัดทําตัวชี้วัด
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหม การจัดทําแผนตองมีการศึกษาจากเอกสารหลายประเภท และการกําหนดหัวขอที่จะ
ประเมิน ทําใหตองใชระยะเวลาในการจัดทํามาก
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 374/2551
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551
2. แผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนในการประชุมครั้งที่ 18/2551 และ 4/2551 ตามลําดับ
4. การประเมินผล
5. ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
น้ําหนัก : รอยละ 12
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 6

น้ําหนัก
ภายในตัวชี้วัด
(Wi)
0.4167

1.0000

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)
0.4167

คะแนนที่ได
(SMi)

(5/12)
ตัวชี้วัดที่ 7*

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 8

0.5833

4.0000

2.3332

ผลคะแนนที่ได

2.7499

(7/12)
น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติที่ 2 = 2.7499 X 12 / 98** = 0.3367
หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 7 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ไมแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จึงนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 8
** เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลง
จากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6: ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 5
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 6.1

น้ําหนัก
(Wi)
0.5000

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนที่ได
(SMi)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)

1

2

3

4

5

65

70

75

80

85

1.0000

0.5000

65

70

75

80

85

1.0000

0.5000

(2.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 6.2

0.5000
(2.5/5)

น้ําหนักรวม ∑ Wi
1
ผลคะแนนที่ได
1.0000
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวชี้วัดที่ 6 = 1.0000 X 5 / 98* = 0.0510
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6: ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.1 : ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน )
นางรัตนา เรืองศรี
โทรศัพท : 0-2504-7009
โทรศัพท : 0-2504-7597
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
-ไดสงรายชื่อ-ที่อยูของบัณฑิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีงานทําแลวใหสํานักงานสถิติแหงชาติเรียบรอยแลว
- รอผลคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติซึ่งเปนผูประเมินอิสระที่สํานักงาน
ก.พ.ร. วาจางใหดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 65

ระดับ 2
รอยละ 70

ระดับ 3
รอยละ 75

ระดับ 4
รอยละ 80

ระดับ 5
รอยละ 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
N/A

(3)
คาคะแนน
ที่ได
1.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0255

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. ไดจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ (สํานักงานสถิติแหงชาติ) เปน
ผูดําเนินการสํารวจขอมูล ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม การประเมินคุณภาพของบัณฑิต
จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุม 3 ดาน ไดแก ความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และ
คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ จากการประสานงานกับผูประสานงานกลางของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (คุณนิตยา มุกดาอุดม) สํานักงานสถิติฯ แจงวาอยูระหวางตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะประมวลผลตอไป
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบหลักโดยทําหนาที่ประสานความรวมมือกับผู
จัดเก็บขอมูล
2. สํานักงานสถิติแหงชาติไดแจงรายชื่อผูประสานงานกลางเพื่อความสะดวกและคลองตัวในการประสานงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน )
นางรัตนา เรืองศรี
โทรศัพท : 0-2504-7009
โทรศัพท : 0-2504-7597
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2504-7581
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รอผลคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระที่สํานักงาน ก.พ.ร. วาจางใหดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 65

ระดับ 2
รอยละ 70

ระดับ 3
รอยละ 75

ระดับ 4
รอยละ 80

ระดับ 5
รอยละ 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
N/A

(3)
คาคะแนน
ที่ได
1.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0255

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. ไดจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ (สํานักงานสถิติแหงชาติ) เปน
ผูดําเนินการสํารวจขอมูลความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมใน 3 ดาน ไดแก บทบาทดานการ
เปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคมในการ
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาพื้นฐาน 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จากการประสานงานกับผูประสานงานกลางของสํานักงานสถิติแหงชาติ (คุณนิตยา มุกดาอุดม)
สํานักงานสถิติฯ แจงวาไดออกแบบสอบถามเสร็จแลว ขณะนี้สงแบบสอบถามดังกลาวให ก.พ.ร. พิจารณา กอนที่จะมี
การเก็บขอมูลตอไป
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบหลักโดยทําหนาที่ประสานความรวมมือ
กับผูจัดเก็บขอมูล
2. สํานักงานสถิติแหงชาติไดแจงรายชื่อผูประสานงานกลางเพื่อความสะดวกและคลองตัวในการประสานงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 8 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายเกรียงไกร ศรีนาค
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท : 0-2504-7183
โทรศัพท : 0-2504-7009
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา)
โทรศัพท : 0-2504-7181
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วา
ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงจากฉบับป พ.ศ. 2544) ที่กําหนดองคกรกํากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตั้งแตระดับสถาบันลงไปถึงระดับหนวยงานและกําหนดบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในใหมีความตอเนื่อง และยังไดกําหนดวิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไวอยาง
เปนระบบ เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ในสวนของการพัฒนาคุณภาพภายในตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพตามกรอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนสวนหนึ่งของตรวจสอบคุณภาพภายในประจําปการศึกษา
2549 ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ. ทุกประการ
2. มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบของ สกอ.
และเพิ่มเติมตัวบงชี้คุณภาพขึ้นตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ใชระบบการศึกษาทางไกลและตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจัดทําเปนคูมือประกันคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2549 ที่เปนรายงานประเมินตนเอง สงตนสังกัดคือ สกอ. และ สมศ. เพื่อขอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่ สมศ. กําหนดไว และมีนโยบายจัดทําโครงการเทียบเคียงสมรรถนะระบบ
การศึกษาทางไกล โดยใชกระบวนการ Benchmarking
3. มีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรในระดับ
สาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนโดยจัดทําเปนโครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหนวยงาน
4. มีการบูรณาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน ดวยการเริ่มศึกษาเพื่อวาจางที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ขั้นตอนที่ 1

ระดับ 2
ขั้นตอนที่ 1 - 2

ระดับ 3
ขั้นตอนที่ 1 - 3

ระดับ 4
ขั้นตอนที่ 1 - 4

ระดับ 5
ขั้นตอนที่ 1 – 5

โดยที่
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนนที่
1.
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 9 องคประกอบ 44 ตัวชี้วัด
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต โดยจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองสงตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ รวมทั้ง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)
3.
ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานและสถาบัน
4.
ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงและดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน
5.
ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะผลลัพธของระบบประกันคุณภาพและมีการนําผลประเมินมาใชในการทบทวนนโยบาย
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบัน
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
7**

(2)
(3)
(4) = (3) x(1) / 98*
ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ดําเนินการอยู 4.0000
0.2857
ในระดับ 4

*

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการทําใหคาน้ําหนัก
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 98
** ตัวชี้วัดที่ 7 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ไมแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จึงนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 7 ( น้ําหนัก 3 ) มารวมกับตัวชี้วัดที่ 8 ทําใหคาน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 8
เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 4 เปนรอยละ 7

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงจากฉบับป พ.ศ. 2544) ที่กําหนดองคกรกํากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับสถาบันลงไปถึงระดับหนวยงานและกําหนดบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปน
กลไกขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในใหมีความตอเนื่อง และยังไดกําหนดวิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไว
อยางเปนระบบ เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. ในสวนของการพัฒนาคุณภาพภายในตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพตามกรอบคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนสวนหนึ่งของตรวจสอบคุณภาพภายในตั้งแต
ปการศึกษา 2549 ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบ 9 องคประกอบ 44 ตัวบงชี้ตามเกณฑคุณภาพของ สกอ. ทุกประการ และ
เพิ่มเติมตัวบงชี้คุณภาพขึ้นตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ใชระบบการศึกษาทางไกล และตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจัดทําเปนคูมือประกันคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองประจําปการศึกษา 2549 ที่เปนรายงานประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ สมศ. กําหนดไว
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการเทียบเคียง
สมรรถนะระบบการศึกษาทางไกล โดยใชกระบวนการ Benchmarking ทั้งนี้ผลที่คาดวาจะไดรับจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย
3. ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน แต
อาจไมมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน แตก็มีหลายหนวยงานทั้งในระดับสาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนที่
จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานที่เปนลักษณะโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาหนวยงานอยางชัดเจน จํานวน
21 หนวยงาน
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

176

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 9) รอบ 12 เดือน

4. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเริ่มบูรณาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน ดวยการเริ่มศึกษาเพื่อวาจางที่
ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และไดมีลงนามในสัญญาวาจางแลว ซึ่งจะชวยใหทุกหนวยงานสามารถบันทึกผลการดําเนินงาน
และฝายบริหารสามารถประเมินความกาวหนาไดทุกระยะตามความตองการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. การมีองคกรรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนกลไกลขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. การใหความสําคัญและความรวมมือจากทุกหนวยงานภายใน
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานอยางเพียงพอ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
องคกรกํากับดานการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. , สมศ. , ก.พ.ร.) มีการกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพที่หลากหลาย
แมจะใกลเคียงกัน แตก็ยังมีความแตกตางทั้งดานเกณฑการประเมินและคําอธิบายของตัวชี้วัด ทําใหยุงยากตอการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และสรางความสับสนใหแกผูปฏิบัติงาน
หลักฐานอางอิง :
1. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. รายงานประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2549
4. รายงานประเมินตนเอง ระดับกลุมสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2549
5. โครงการเทียบเคียงสมรรถนะระบบการศึกษาทางไกล โดยใชกระบวนการ Benchmarking
6. การนําผลการประเมินตนเองไปใช ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
6.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร
6.3 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
6.5 กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
6.7 งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
6.9 สํานักวิชาการ
6.11 สํานักบรรณสารสนเทศ
6.13 สํานักการศึกษาตอเนื่อง
6.15 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
6.17 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
6.19 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค
6.21 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ลําปาง

6.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
6.4 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
6.6 กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี
6.8 หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
6.10 สํานักบริการการศึกษา
6.12 สํานักคอมพิวเตอร
6.14 สถาบันวิจัยและพัฒนา
6.16 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
6.18 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
6.20 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

7. สัญญาวาจางที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก : รอยละ 10
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
(i)
ตัวชี้วัดที่ 9

น้ําหนัก
ภายในตัวชี้วัด
(Wi)
0.2000

5.0000

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)
1.0000

5.0000

1.5000

5.0000

1.0000

1.0000

0.3000

ผลคะแนนที่ได

3.8000

คะแนนที่ได
(SMi)

(2/10)
ตัวชี้วัดที่ 10

0.3000
(3/10)

ตัวชี้วัดที่ 11

0.2000
(2/10)

ตัวชี้วัดที่ 12

0.3000
(3/10)

น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติที่ 3 = 3.8000 X10 / 98* = 0.3877
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

มิติที่ 3 มิตดิ านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสํา เร็จของการดํา เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
นายไพบูลย สุพัฒนกุล
โทรศัพท: 0-2504-7061
(รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
งานยานพาหนะ กองกลาง
โทรศัพท: 0-2504-7008
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย จัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงาน
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในระยะเวลา ระหวาง ต.ค. 50 – ก.ย. 51 มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ครบถวน อยูในระดับคะแนน 5.0000 คะแนน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
หมายเหตุ *

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(1)
น้ําหนัก
รอยละ
2

(2)
(3)
ผลการ
คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
อยูใน
5.0000
ระดับที่ 5

(4)=(3)x(1)/98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามขอกําหนดตาง ๆ ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ( สนพ. ) มาโดยตลอด

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. นโยบายชาติและนโยบายมหาวิทยาลัย
2. ความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตาง ๆ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไมสามารถควบคุมระยะเวลาการเปด – ปด เครื่องปรับอากาศได
2. ความเอาใจใสตอแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการอยางจริงจัง
3. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรมากขึ้น

หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
2. มาตรการประหยัดพลังงาน ประจําป 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

180

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
สรุปผลการใชพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอมูลตัง
้ แตตล
ุ าคม 2550 ถึง กันยายน 2551 (ปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 29/10/2551)

จํานวนหนวยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผาน
1
ระบบ e-report
1
1.1 เปนหนวยงานราชการบริหารสวนกลาง
1.2 เปนหนวยงานราชการบริหารสวนกลาง ไม
0
ปรากฏในกฎกระทรวง
2. จํานวนหนวยงานที่รายงานขอมูลการใชพลังงานครบถวน
1.

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

2.1 รายงานขอมูลการใชไฟฟาครบถวน

0

หนวยงาน

2.2 รายงานขอมูลการใชน้ํามันครบถวน

0

หนวยงาน

3.1 ดานไฟฟา

0

หนวยงาน

3.2 ดานน้ํามัน

0

หนวยงาน

คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที1
่ (ไฟฟา)
0.000/0.500คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที1
่ (น้ํามัน)
0.000/0.500คะแนน

3. จํานวนหนวยงานที่รายงานขอมูลพื้นฐานครบถวน
คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที2
่ (ไฟฟา)
0.000/0.500คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที2
่ (น้ํามัน)
0.000/0.500คะแนน

4. ดัชนีการใชพลังงาน (EUI)
4.1 จํานวนหนวยงานที่ EUI มีคามากกวา 0 (1.5 คะแนน)
4.2 จํานวนหนวยงานที่ EUI มีคาระหวาง 0 ถึง 0.166(1.001-1.500คะแนน)
4.3 จํานวนหนวยงานที่ EUI มีคาระหวาง -0.167 ถึง0.333(0.501-1.000คะแนน)
4.4 จํานวนหนวยงานที่ EUI มีคาระหวาง -0.334 ถึง0.500(0.001-0.500คะแนน)
4.5 จํานวนหนวยงานที่ EUI มีคานอยกวา -0.500 (0
คะแนน)

ดานไฟฟา
ดานน้ํามัน
0
หนวยงาน 0 หนวยงาน
0

หนวยงาน

0

หนวยงาน

0

หนวยงาน

0

หนวยงาน

0

หนวยงาน

0

หนวยงาน

1

หนวยงาน

1

หนวยงาน

คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที่ 3-5 (ไฟฟา) 0.000/1.500
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขัน
้ ที่ 3-5 (น้ํามัน) 0.000/1.500
คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดานไฟฟา
ดานน้ํามัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหนวยงาน
0.000 คะแนน 0.000 คะแนน
1
หนวยงาน 1 หนวยงาน
5.2 จํานวนหนวยงานที่ประเมินผล
0.000 คะแนน 0.000 คะแนน
5.3 คะแนนผลประเมิน
คะแนนรวมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0.000/5.000 คะแนน

ที่มา: http://www.e-report.energy.go.th/rpt/rpt_3_result1_51.php?id=232&minisid=18&ple
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
น.ส.วนิดา ลิวนานนทชัย
นางพจมาลย เพิ่มพูลโชคคณา
(รองอธิการบดีฝายการเงิน)
(ผูอํานวยการกองพัสดุ)
โทรศัพท: 0-2504-7003
โทรศัพท: 0-2504-7129
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน
จํานวน 33,501,200 บาท โดยแบงเปนคาครุภัณฑ จํานวน 29,901,200 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสราง
3,600,000 บาท (คาปรับปรุงอาคารการศึกษา)

ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
1. รายการคาครุภัณฑ
2. คากอสราง

2549
ไดรับ
32,650,000
60,995,400

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2550

จายจริง
31,900,000
60,995,400

ไดรับ
29,901,200
35,930,600

จายจริง
29,586,900
35,930,600

2551

ไดรับ
29,901,200
3,600,000

จายจริง
23,816,407
3,400,000

93,645,400 92,895,400
65,831,800 65,517,500 33,501,200 27,216,407
รวมงบลงทุน
99.20
99.52
81.2400
รอยละของอัตราการเบิกจาย
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวดังนี้
1. สัญญาซื้อขายเลขที่ 2-08/51 จํานวนเงิน 4,585,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน
(29 พ.ค. 51)
1.1 ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(04/2858 ลงวันที่ 7 พ.ค.51 แกไขเปลี่ยนแปลงปรับลดวงเงิน จํานวน 6,500 บาท
คงเหลือวงเงินตามสัญญา 4,578,500 บาท และผูรับจางลดวงเงินคาจางให จํานวน 2093 บาท คงเหลือวงเงินที่
จายจริง จํานวน 4,576,407 บาท
2. สัญญาซื้อขายเลขที่ 3-04/51 จํานวนเงิน 7,240,000 บ. ลงนามวันที่ 31 มี.ค.51 กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน
(29 มิ.ย.51)
3. สัญญาจางเลขที่ 5-08/51 จํานวนเงิน 3,400,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบภายใน 29 พ.ค. 51
4. สัญญซื้อขายเลขที่ 8-34/51 จํานวนเงิน 12,000,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบภายใน 27 ส.ค. 51
5. สัญญาซื้อขายเลขที่ 7-14/51 จํานวนเงิน 4,859,970 บ. ลงนามวันที่ 11 ก.ค.51 กําหนดสงมอบภายใน 9 ต.ค.51
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 68

ระดับ 2
รอยละ 71

ระดับ 3
รอยละ 74

ระดับ 4
รอยละ 77

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ระดับ 5
รอยละ 80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
3

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
81.2400

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1) /98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1530

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. กองพัสดุมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจาง(รายการงบลงทุน)ประจําป
2. มาตรการเรงรัดติดตามการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง โดยกองพัสดุและคณะกรรมการเรงรัดติดตาม
3. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการ
จัดซื้อและแผนการเบิกจายเงิน
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. การกําหนดรายละเอียดแบบรูปรายการลาชา
2. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑลาชาและมีการแกไขรายละเอียดคุณลักษณะใหเหมาะสม กับการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน
3. การจัดทํารางขอบเขตของงาน(TOR)ลาชามีการแกไขหลายครั้ง
4. ดําเนินการประกวดราคาแลวไมมีผูส นใจยื่น ซองเสนอราคา หรือ มีผูส นใจยื่ นซองเอกสารเพียงรายเดียวจึงตอ ง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหม
5. ผูขายสงมอบพัสดุแตไมตรงตามขอกําหนดในสัญญา
6. ครุภัณฑบางรายการตองรอสถานที่ติดตั้งซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงจึงทําใหการสงมอบพัสดุลาชา
หลักฐานอางอิง :
1. สัญญาซื้อขายเลขที่ 2-08/51 จํานวนเงิน 4,585,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบงานภายใน 90 วัน
(29 พ.ค. 51)
2. สัญญาซื้อขายเลขที่ 3-04/51 จํานวนเงิน 7,240,000 บ. ลงนามวันที่ 31 มี.ค.51 กําหนดสงมอบงานภายใน 90 วัน
(29 มิ.ย.51)
3. สัญญาจางเลขที่ 5-08/51 จํานวนเงิน 3,400,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบงานภายใน 29 พ.ค. 51
4. สัญญาซื้อขายเลขที่ 8-34/51 จํานวนเงิน 12,000,000 บ. ลงนามวันที่ 29 ก.พ. 51 กําหนดสงมอบงาน
ภายใน 27 ส.ค. 51
5. สัญญาซื้อขายเลขที่ 7-14/51 จํานวนเงิน 4,859,970 บ. ลงนามวันที่ 11 ก.ค.51 กําหนดสงมอบภายใน 9 ต.ค.51
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 9 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
เบอรติดตอ : 0-2504 7185
เบอรติดตอ : 0-2504-7009
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักบริการการศึกษา
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดคัดเลือกกระบวนงานมาประเมินผล จํานวน 5
กระบวนงาน คือ
1. การออกเอกสารการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การสงเอกสารการสอน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. การขอเอกสารสําคัญ
4. การแจงตารางการสอนเสริม
5. การแจงตารางการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 9 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
กระบวนงานที่
(i)
กระบวนงานที่ 1

น้ําหนัก
(Wi)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได
1
2
3
4
5
50
60
70
80
90

คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ที่ได ถวงน้ําหนัก
(Ci) (Wi x Ci )
5.0000
1.0000

0.20
(0.4/2)
กระบวนงานที่ 2
0.20
50
60
70
80
90
5.0000
1.0000
(0.4/2)
กระบวนงานที่ 3
0.20
50
60
70
80
90
5.0000
1.0000
(0.4/2)
กระบวนงานที่ 4
0.20
50
60
70
80
90
5.0000
1.0000
(0.4/2)
กระบวนงานที่ 5
0.20
50
60
70
80
90
5.0000
1.0000
(0.4/2)
น้ําหนักรวม ∑ Wi
1
5.0000
สรุปคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 11 = 5.0000 x 2 / 98* = 0.1020
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
รายละเอียดของแตละกระบวนงานปรากฏในแบบฟอรม 11.1 - 11.3
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
หนวยงานที่รับผิดชอบแตละกระบวนงานมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. แผน CD
2. Website ที่เกี่ยวของ
ก.พ.ร.
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรมที่ 11.1 : รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2551
ชื่อกระบวนงาน
1. การออกเอกสารการสําเร็จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การสงเอกสารการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา
2548

น้ําหนัก
0.20
(0.4/2)

รอบระยะเวลามาตรฐาน
(ที่ใหบริการจริง)
15 วัน

2548

0.20
(0.4/2)

2 วัน

3. การขอเอกสารสําคัญ
3.1 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา

2549

5 วัน

3.2 การออกใบรายงานผลการศึกษา

2549

0.10
( 0.20/2)
0.10
( 0.20/2)
0.20
(0.4/2)
0.20
(0.4/2)
1

4. การแจงตารางการสอนเสริม

2550

5. การแจงตารางการออกอากาศทางวิทยุและ
โทรทัศน
รวม

2550
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6 วัน
19 วัน
20 วัน

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรม 11.2 : การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
กระบวนงานลําดับที่ 1

ชื่อกระบวนงาน การออกเอกสารการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท 0 2504 7560
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นางสาวอรสา อดิเรกผลิน
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด 5 ขั้นตอน
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 15 วัน
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(5)= (4)-(3)
(4)
(3)
(2)
ระยะเวลา
เวลาสิ้นสุด
เวลาเริ่มตน
ชื่อผูใชบริการ
ใหบริการจริง
ใหบริการ
ใหบริการ

(1)
ลําดับที่

1.

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามเอกสารแนบ ( แผนบันทึกขอมูล )

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน
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(6)
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรม 11.2 : การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
กระบวนงานลําดับที่ 2
ชื่อกระบวนงาน การสงเอกสารการสอนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักบริการการศึกษา
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นายวิรัตน เย็นประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท 0 2504 7620
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด 5 ขั้นตอน
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 2 วัน
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(5)= (4)-(3)
(4)
(3)
(2)
ระยะเวลา
เวลาสิ้นสุด
เวลาเริ่มตน
ชื่อผูใชบริการ
ใหบริการจริง
ใหบริการ
ใหบริการ

(1)
ลําดับที่

1.

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามเอกสารแนบ ( ซีดี )

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน
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(6)
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรม 11.2 : การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
กระบวนงานลําดับที่ 3
ชื่อกระบวนงาน การขอเอกสารสําคัญ*
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักทะเบียนและวัดผล
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นางจรินทร วิมานอมรแมน
หมายเลขโทรศัพท. 0-2-504 - 7223
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ
1 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา มี 5 วันทําการ
1. การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา มี 7 ขั้นตอน
ดังนี้
1. รับใบคํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา
ประทับตรายาง ลงวันที่รับเขา และลงวันที่นัดรับ
เอกสารในระบบคอมพิวเตอร
2. สงใบคํารองใหงานใบรับรองการเปนนักศึกษา
เพื่อดําเนินการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียม
ตรวจสอบการมีสถานภาพเปนนักศึกษา ขอมูล
การลงทะเบียนเรียน
3. พิมพใบรับรองการเปนนักศึกษา จากระบบงาน
ออนไลน
4. ตรวจทานความถูกตอง
5. จัดเอกสารใสแฟมเสนอหัวหนาหนวยเอกสาร
สําคัญ หัวหนาฝายทะเบียนนักศึกษา และ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล ลงนาม
ตามลําดับ
6. บันทึกขอมูลการสงใบรับรองการเปนนักศึกษาใน
ระบบคอมพิวเตอร เพื่อไวตรวจสอบ
7. จัดสงใบรับรองการเปนนักศึกษาใหนักศึกษาที่มารับ
ดวยตนเอง ที่หนวยคํารอง สํานักทะเบียนและวัดผล
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด
2. การออกใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อตรวจสอบผลการ
เรียน) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. รับใบคํารองขอใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียน) ประทับตรายาง ลงวันที่
รับเขา และลงวันที่นัดรับเอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร
2. สงใบคํารองใหงานใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียน) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
การมีขอมูลอยูในระบบงานออนไลน ตรวจสอบ
การชําระคาธรรมเนียม ตรวจสอบรูปถาย
3. พิมพใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อตรวจสอบผล
การเรียน) จากระบบงานออนไลน
4. ตรวจทานความถูกตอง
5. ตัดรูปถาย ติดรูปถายของนักศึกษา และจัด
เอกสารใสแฟมเสนอหัวหนาหนวยเอกสารสําคัญ
หัวหนาฝายทะเบียนนักศึกษา และผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและวัดผล ลงนามตามลําดับ
6. ประทับตรานูนมหาวิทยาลัยบนเอกสารที่รูปถาย
และที่ลายเซ็นผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
วัดผลลงนาม
7. บันทึกขอมูลการสงใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียน) ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
ไวตรวจสอบ
8. จัดสงใบรายงานผลการศึกษา (เพื่อตรวจสอบผล
การเรียน) ใหนักศึกษาที่มารับดวยตนเองที่
หนวยคํารอง สํานักทะเบียนและวัดผล
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( 3) รอบ 12 เดือน

รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ
2 การออกใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการ
เรียน) ใชเวลา 6 วันทําการ

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(1)
ลําดับที่

( 3) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(5)= (4)-(3)
(4)
(3)
(2)
ระยะเวลา
เวลาสิ้นสุด
เวลาเริ่มตน
ชื่อผูใชบริการ
ใหบริการจริง
ใหบริการ
ใหบริการ

(6)
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน

ปรากฏในระบบคอมพิวเตอร สํานักทะเบียนและวัดผล
หมายเหตุ * การขอเอกสารสําคัญ ในที่นี้มีประกอบดวย 2 กระบวนงานยอย คืน
1 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา : ตั้งแต 2 มกราคม - 30 กันยายน 2551 มีผูใชบริการ 641 ราย
ใชเวลาในการออกเอกสาร 5 วันทําการ
2 การออกใบรายงานผลการศึกษา : ตั้งแต 2 มกราคม - 30 กันยายน 2551 มีผูใชบริการ 2,482 ราย
ใชเวลาในการออกเอกสาร 6 วันทําการ
คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรม 11.2 : การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
กระบวนงานลําดับที่ 4
ชื่อกระบวนงาน การแจงตารางการสอนเสริม
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักบริการการศึกษา
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นายชาตรี วงศมาลา หมายเลขโทรศัพท 0 2504 7615
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด 3 ขั้นตอน
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 37 วัน
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(5)= (4)-(3)
(4)
(3)
(2)
ระยะเวลา
เวลาสิ้นสุด
เวลาเริ่มตน
ชื่อผูใชบริการ
ใหบริการจริง
ใหบริการ
ใหบริการ

(1)
ลําดับที่

(6)
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน
1

17 ธ.ค. 50
19
15 พ.ย. 50
( วันเริ่มตนจัด ( วันที่นําตารางสอน
ทําตนฉบับ เสริมขึ้น Web site)
ตารางสอนเสริม )
หมายเหตุ การแจงตารางสอนเสริมในระบบการรายงานครั้งนี้ เปนตารางสอนเสริมประจําภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2550 ขั้นตอนการใหบริการแสดงเปนแผนภาพ ดังนี้
1.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สํานักบริการการศึกษา
จัดทําตนฉบับตาราง
สอนเสริม ( 16 วัน )

สํานักบริการการศึกษา
บันทึกขอมูลตารางสอนเสริม
ใน Web site ( 3 วัน )

นักศึกษาคนหาขอมูลผาน

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน
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Internet

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรม 11.2 : การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน
กระบวนงานลําดับที่ 5
ชื่อกระบวนงาน การแจงตารางการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล รศ.ดร. ธนิส ภูศิริ หมายเลขโทรศัพท 0 2504 7301
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด 3 ขั้นตอน
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 20 วัน
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(5)= (4)-(3)
(4)
(3)
(2)
ระยะเวลา
เวลาสิ้นสุด
เวลาเริ่มตน
ชื่อผูใชบริการ
ใหบริการจริง
ใหบริการ
ใหบริการ

(1)
ลําดับที่

1.

วันที่นํา ตารางการ
วันเริ่มตนจัด
ทําตนฉบับ ตารางการ ออกอากาศทาง
ออกอากาศทางวิทยุ วิทยุและโทรทัศน
ขึ้น Web site
และโทรทัศน
มกราคม - เมษายน 2551
1 พ.ย. 50
20 พ.ย. 50
พฤษภาคม – มิถุนายน 2551
1 ก.พ. 51
20 ก.พ. 51
กรกฎาคม – ตุลาคม 2551
1 พ.ค. 51
20 พ.ค. 51
ขั้นตอนการใหบริการแสดงเปนแผนภาพ ดังนี้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
จัดทําตนฉบับตารางการ
ออกอากาศทางวิทยุและ
โทรทัศน ( 15 วัน )

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
นําตารางการออกอากาศทาง
วิทยุและโทรทัศน
ลงในWeb site ( 5 วัน )

20

(6)
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน
1

20
20
20

1
1
1

นักศึกษาคนหาขอมูลผาน

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

แบบฟอรมที่ 11.3 : ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน

ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
(1)

กระบวนงานชื่อกระบวนงาน

( 7 ) x (2)
(4 ) X 100 / (5)
(7)
= (6)
= (8)
จํานวน
รอยละของ
ผูรับบริการ
ผูรับบริการที่ไดรับ
รอบ
จํานวน
ที่ไดรับบริการ
บริการ ตามรอบ
คะแนน
ระยะเวลา
ผูรับบริการ
น้ําหนัก
ตามรอบ
ระยะเวลา
คะแนน ถวง
มาตรฐาน
ทั้งหมด
ระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบ
น้ําหนัก
มาตรฐาน
กับจํานวนผูรับ
บริการทั้งหมด
(2)

1. การออกเอกสารการสําเร็จการศึกษา 0.20
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (0.4/2)
2. การสงเอกสารการสอน
0.20
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (0.4/2)
3. การขอเอกสารสําคัญ
0.20
(0.4/2)
3.1 การออกใบรับรองการเปน 0.10
นักศึกษา
(0.2/2)
3.2 การออกใบรายงานผล
0.10
การศึกษา
(0.2/2)
4. การแจงตารางการสอนเสริม
0.20
(0.4/2)
5. การแจงตารางการออกอากาศทาง 0.20
วิทยุและโทรทัศน
(0.4/2)
รวม
1.00
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(3)

(4 )

(5 )

15

738

800

92.25

5.00 1.0000

2

5,481

5,481

100

5.00 1.0000
5.00 1.0000

5

641

641

100

5.00 0.5000

6

2,482

2,482

100

5.00 0.5000

37

100

5.00 1.0000

20

100

5.00 1.0000

ผลคะแนนของตัวชี้วัด
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน)
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาววนิดา ลิวนานนทชัย
นางสาวพิศมัย ชางประดิษฐ
( รองอธิการบดีฝายการเงิน)
โทรศัพท: 02-504-7096
โทรศัพท: 0-2504-7003
นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ
(ผูอํานวยการกองคลัง)
โทรศัพท: 0-2504-7091
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. ขณะนี้ อยูในระหวางการจัดเก็บขอมูลแยกตามกิจกรรม ผลผลิตหนวยงานที่เบิกจาย เพื่อใหสามารถนํา
ขอมูลมาใชในการจัดทําตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ไดเกณฑการปนสวนคาใชจายสําหรับการจัดทําตนทุนผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายแตระดับ
ระดับ 1
ขั้นตอนที่ 1

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ระดับ 2
ขั้นตอนที่ 1 - 2

ระดับ 3
ขั้นตอนที่ 1 - 3
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ระดับ 4
ขั้นตอนที่ 1 - 4

ระดับ 5
ขั้นตอนที่ 1 – 5

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

โดยที่
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน
ขั้นตอนที่
1
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบ ประมาณ
พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวย
นับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full TimeEqulvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอย 1 กลุม
สาขาวิชา และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
2
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบ ประมาณ
พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัว (หนวย
นับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full TimeEqulvalent Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอยรอยละ 50
ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตและรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
3
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบ ประมาณ
พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปน
จํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent Student) ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
4
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบ ประมาณ
พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
5
นําผลการดํา เนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

197

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(1)/98*
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3
N/A**
1.0000
0.0306

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
** สํานักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาใหถึง 30 มกราคม 2552 (หนังสือ ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 41
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. ขณะนี้ อยูในระหวางการจัดเก็บขอมูลแยกตามกิจกรรม ผลผลิต หนวยงานที่เบิกจาย เพื่อใหสามารถนํา
ขอมูลมาใชในการจัดทําตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ไดเกณฑการปนสวนคาใชจายสําหรับการจัดทําตนทุนผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ยังไมสามารถกําหนดเกณฑการปนสวนได เนื่องจาก ขณะนี้ คณะทํางานโครงการวิจัยตนทุนผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยูระหวางขั้นตอนกําหนดผลผลิต หนวยงานหลัก กิจกรรม และหนวยงาน
สนับสนุน
หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

มิติที่ 4 มิติดานดานการพัฒนาสถาบัน
น้ําหนัก : รอยละ 21
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
คะแนน
คะแนนที่ได
ภายในตัวชี้วัด
ถวงน้ําหนัก
(SMi)
(Wi)
(Wi xSMi)
ตัวชี้วัดที่ 13
0.1429
4.1492
0.5929
(3/21)
ตัวชี้วัดที่ 14
0.0952
4.0000
0.3808
(2/21)
ตัวชี้วัดที่ 15
0.0952
5.0000
0.4760
(2/21)
ตัวชี้วัดที่ 16
0.1429
5.0000
0.7145
(3/21)
ตัวชี้วัดที่ 17
0.0952
3.0000
0.2856
(2/21)
ตัวชี้วัดที่ 18
0.1429
1.0000
0.1429
(3/21)
ตัวชี้วัดที่ 20
0.0952
5.0000
0.4760
(2/21)
ตัวชี้วัดที่ 22
0.0952
1.0000
0.0952
(2/21)
ตัวชี้วัดที่ 23
0.0952
5.0000
0.4760
(2/21)
น้ําหนักรวม ∑ Wi
1
ผลคะแนนที่ได
3.6399
สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของมิติที่ 4 = 3.6399 X 21 / 98* = 0.7799
ตัวชี้วัด
(i)

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

มิติที่ 4 มิตดิ านการพัฒนาสถาบัน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เอกพล หนุยศรี
นายบรรพต ฤทธิศาสตร
(รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
นางทองรอย พันธุยาง
โทรศัพท: 0-2504-7006
โทรศัพท: 0-2504-7054

เกณฑการใหคะแนน : ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก
หัวขอที่ใชประเมิน
1.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน มีหัวขอยอยคือ
1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
1.3 การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รายงานทางการเงิน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
4. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
รวม
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น้ําหนัก
(รอยละ)
50
10
10
30
10
10
30
100

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 50)
1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (น้ําหนักรอยละ 10)
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาและใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้
1. ที่ประชุมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2547-2551)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 วาระที่ 3.2)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
(คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1859/2550 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
3. ใหคําเสนอแนะเรื่องระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยดวย e-Learning
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 วาระที่ 4.4)
4. กําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะ 4 ป ตอไป
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 วาระที่ 4.1)
5. กําลังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 1.3)
6. ใหคําเสนอแนะเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 มสธ.
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 วาระที่ 1.6)
7. ติดตามความคืบหนาในการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 2.2)
8. ใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 วาระที่ 3.1)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 วาระที่ 3.2)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 1.2)
9. ปรับปรุงการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 วาระที่ 4.5)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 3.2)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 5.3)
10. บทบาทของมหาวิทยาลัยเปดกับการพัฒนาการศึกษาสายอาชีวศึกษา
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 วาระที่ 6.1)
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1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ( น้ําหนักรอยละ 10 )
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวนทั้ง 2
ดาน รวมทั้งโครงการสําคัญที่มีการใชงบประมาณอยางตอเนื่องและติดตามมติที่ประชุมมอบหมายใหดําเนินการ ขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยรวมมากกวาปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ดานการเงิน อาทิ ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน การเบิกจายงบลงทุน ดังนี้
1. การใชจายเงินคาตอบแทนในการจัดสัมมนาเสริมของอาจารย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 วาระที่ 1.4)
2. พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามสัญญากอหนี้ผูกพันตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 1.4)
3. รับทราบผลการสอบบัญชีของสํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน เงินรายได เงินกองทุนเงินโรงพิมพ และเงินศูนยสัมมนา
และฝกอบรม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2549
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 1.5)
4. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน (เงินรายไดและเงินกองทุนมหาวิทยาลัย) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 1.6)
5. รับทราบผลการสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผน โรงพิมพ และศูนยสัมมนาและฝกอบรม สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 1.5)
6. สภามหาวิทยาลัยเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 3.1)
7. อนุมัติปรับงบประมาณรายรับ-รายจาย หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (ศูนยสัมมนาและฝกอบรม) ประจําป
พ.ศ.2551 เพิ่มเติม
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 4.1)
8. การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
(คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2961/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน 2551)
ดานผลงาน อาทิ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การ
ดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาปญหาการใชจายเงินกองทุน มสธ. 12 ป
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 วาระที่ 2.1)
2. พิจารณานโยบายการขอใชศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา เพื่อเปนสถานที่จัดตั้งกองบังคับการหนวยเฉพาะกิจที่ 1 ของกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
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( 3) รอบ 12 เดือน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 วาระที่ 5.5)
3. ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2550
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 วาระที่ 1.6)
4. กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 วาระที่ 4.5)
5. เสนอแนะโครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 วาระที่ 5.4)
6. รับทราบผลการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 3.1)
7. ติดตามผลการดําเนินงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 วาระที่ 1.7)
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 วาระที่ 3.4)
8. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 วาระที่ 1.4)
1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 30) พิจารณาจาก 2 สวน คือ
1.3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุม
อยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อยางนอย 7 วัน ( น้ําหนักรอยละ 10 )
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดรับวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุม
เฉลี่ย 7.33 วัน ดังนี้
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

ครั้งที่

9/2550
10/2550
11/2550
1/2551
2/2551
3/2551
4/2551
(นัดพิเศษ)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วันที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
วันที่รับ
กอนประชุม(วัน)

19 ตุลาคม 2550
13 ตุลาคม 2550
30 พฤศจิกายน 2550 23 พฤศจิกายน 2550
28 ธันวาคม 2550
19 ธันวาคม 2550
21 มกราคม 2551
15 มกราคม 2551
26 กุมภาพันธ 2551 18 กุมภาพันธ 2551
18 มีนาคม 2551
10 มีนาคม 2551
20 มีนาคม 2551
19 มีนาคม 2551
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6
7
9
6
8
8
-

หมายเหตุ

ประชุมนัดพิเศษเพือ่ พิจารณาเรื่อง
การแตงตั้งอธิการบดีจงึ ไมนําไป
คํานวณรวมกับการประชุมครั้งอืน่

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ลําดับ
ที่

ครั้งที่

7.
8.
9.
10.
11.
12.

5/2551
6/2551
7/2551
8/2551
9/2551
10/2551

วันที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
วันที่รับ
กอนประชุม(วัน)

( 3) รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ

25 เมษายน 2551
18 เมษายน 2551
7
23 พฤษภาคม 2551 16 พฤษภาคม 2551
7
27 มิถุนายน 2551 20 มิถุนายน 2551
7
25 กรกฎาคม 2551 16 กรกฎาคม 2551
9
29 สิงหาคม 2551 22 สิงหาคม 2551
7
26 กันยายน 2551 19 กันยายน 2551
7
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับวาระการประชุมเฉลี่ย 7.33 วัน
หลักฐานอางอิง : ทะเบียนรับเอกสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9-11/2550 และ ครั้งที่ 1-10/2551
1.3.2 การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ( น้ําหนักรอยละ 20 )
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีกรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ยรอยละ 77.46 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้
ลําดับ
จํานวนคณะกรรมการ
จํานวนกรรมการ
ครั้งที่
วันที่ประชุม
รอยละ
ที่
ทั้งหมด ( คน )
ที่เขารวมประชุม ( คน )
1.
9/2550
19 ตุลาคม 2550
14
11
78.57
2.
10/2550
30 พฤศจิกายน 2550
14
10
71.42
3.
11/2550
28 ธันวาคม 2550
14
11
78.57
4.
1/2551
21 มกราคม 2551
14
10
71.42
5.
2/2551
26 กุมภาพันธ 2551
14
11
78.57
6.
3/2551
18 มีนาคม 2551
14
13
92.85
7.
4/2551
20 มีนาคม 2551
14
13
92.85
8.
5/2551
25 เมษายน 2551
14
9
64.28
9.
6/2551
23 พฤษภาคม 2551
14
11
78.57
10.
7/2551
27 มิถุนายน 2551
14
13
92.85
11.
8/2551
25 กรกฎาคม 2551
14
12
85.71
12.
9/2551
29 สิงหาคม 2551
14
9
64.28
13.
10/2551
26 กันยายน 2551
14
8
57.14
โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.46
หลักฐานอางอิง : ใบลงนามเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 – 11 / 2550 และ ครั้งที่ 1 – 10 / 2551
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2. รายงานทางการเงิน ( น้ําหนักรอยละ 10 )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการรายงานทางการเงินเพื่อรองรับงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหกับสํานัก
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตามระเบียบและกําหนด มากกวา 90 วัน
หลักฐานอางอิง : หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ 0522.01/1142 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551
เรื่อง การตรวจสอบรายงานและรับรองงบการเงินประจําป 2550
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ( น้ําหนักรอยละ 10 )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
มีการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 5 ดาน ดังนี้
1. รายงานประเมินตนเอง ที่เปนรายงานประจําป2549
(http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/pornkpi/report12.50.pdf)
2. คํารับรองการปฏิบัติ ราชการ ป 2551 (http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/word/kpi51/50.pdf)
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2551 (หนังสือ 30 ป มสธ.)
4. ประวัติของกรรมการทุกทาน (http://www.stou.ac.th/AboutSTOU/Org/#a3)
5. รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป 2551 (http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/purcash/indexAA.htm)
4. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 30)
4.1 การติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ ทั้ง 3 ระบบ (รอยละ 20 ) ดังนี้
1) การบริหารจัดการสารสนเทศ :
1. สภามหาวิทยาลัยรับทราบและใหขอเสนอแนะในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 วาระที่ 1.3)
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล :
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 วาระที่ 3.2)
2. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาตอเวลาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 วาระที่ 2.1)
3. ใหขอเสนอแนะในการจัดทําระเบียบฯ วาดวยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2551
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 3.2)
4. อนุมัติแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล มสธ. พ.ศ.2551-2554
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 3.3)
5. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายเงินกองทุนบําเหน็จลูกจางประจําเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
2551 เพิ่มเติม
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(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 วาระที่ 3.4)
6. ปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายวัน
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วาระที่ 4.2)
3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหมีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 วาระที่ 3.1)
(ขอบังคับฯ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2551)
4.2 มีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด ( รอยละ 10 )
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดแตไมมีหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา โดย อธิการบดี
ไดรายงานผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2547- 30 เมษายน 2551
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 วาระที่ 1.7)
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
(1)
(3)
(2)
น้ําหนัก
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ภายในตัวชี้วัด
ที่ได
1. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
0.50
( 50/100)
หรือสถาบัน มีหัวขอยอย คือ
0.10
5.0000
1.1 การมีสวนรวมในการกําหนด
สภามหาวิทยาลัย มีสวน
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย (10 / 100) รวมในการกําหนดและให
ของสถาบันอุดมศึกษา
ความ เห็นทิศทาง
ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของสถาบันอุดม ศึกษา
และใหขอ สังเกตที่มี
นัยสําคัญ
1.2 การดูแลติดตามผลการ
0.10
สภามหาวิทยาลัยติดตาม
5.0000
ดําเนินงาน
(10 / 100) ผลการดําเนิน งานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอยาง
ครบถวนมากกวาปละ 2
ครั้ง
1.3 การประชุมของสภา
0.30
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
( 30/100)
0.10
ไดรับเอกสารกอนการ
5.0000
1.3.1 กรรมการสภา
(10 / 100) ประชุมโดยเฉลี่ย 7.33 วัน
มหาวิทยาลัยควร ไดรับเอกสาร
ประกอบวาระการ ประชุมกอน
ลวงหนา
3.7460
1.3.2 การเขาประชุมของ
0.20
การประชุมสภา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
( 20 / 100) มหาวิทยาลัย แตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย
รอยละ 77.46 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
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(4)= (3)x(1)
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
2.2492
0.5000

0.5000

1.2492
0.5000

0.7460

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
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ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
2. รายงานทางการเงิน

3. การเปดเผยสารสนเทศและความ
โปรงใส
4. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ
4.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย /
สถาบันมีการติดตามทบทวน
ระบบงานที่สําคัญ
4.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย /
สถาบันมีการประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด
รวม

( 3) รอบ 12 เดือน

(3)
(1)
(2)
คาคะแนน
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ที่ได
ภายในตัวชี้วัด
0.10
จํานวนวันที่ใชในการปด
1.0000
(10 / 100)
บัญชีประจําปมากกวา
90 วัน
0.10
มีการเปดเผย 5 รายการ
5.0000
( 10 /100)
0.30
(30/100)
0.20
(20 / 100)
0.10
(10 / 100)

1

(4)= (3)x(1)
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1000

0.5000
1.3000

มีการติดตามทบทวน
จํานวน 3 ระบบ

5.0000

1.0000

3.0000
มีการประเมินผลงานของ
ผูบริหารสูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา
ผลคะแนนที่ได

0.3000

4.1492

สรุปคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 13 = 4.1492 x 3 / 98* = 0.1270
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีวาระการประชุมเชิงนโยบายอยางชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีขอบังคับในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยใหไดผูทรงคุณวุฒิหลากหลายดาน
ทําใหไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. มีการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวนใหญเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง มีภารกิจคอนขางมาก ทําให
คาเฉลี่ยของการเขารวมประชุมของกรรมการ มีเพียงรอยละ 77.46
2. บางครั้งมีความจําเปนตองรอวาระเรงดวนทําใหการสงระเบียบวาระการประชุมไปถึงกรรมการลาชา
หลักฐานอางอิง :
ระบุไวโดยละเอียดแลวในแตละประเด็นการประเมินผล
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
นางอัมรา พินิจไพฑูรย
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท: 0-2504 - 7155
โทรศัพท: 0-2504-7009
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดตระหนักในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวาการมีสวนรวมจะตองเริ่ม
ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(พ.ศ. 2552 – 2556) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1859/2550 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายในและบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ ผูเชี่ยวชาญดานศึกษาชุมชน ตัวแทนผูใชบัณฑิต ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูแทนประชาสังคม เปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนพัฒนาที่ครอบคลุม
พันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒธรรม โดยพิจารณาจากขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมาและการวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัย
และไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในเรื่องนี้ใหประชาคมและสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนแสดงความคิดเห็นผานสื่อ
ตางๆ ไดแก ทาง Intranet และ Internet รวมทั้งหนังสือพิมพ มติชน ซึ่งไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ในฐานผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ตอการจัดทําแผนพัฒนาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) ไดตามชองทางตาง ๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2551 เพื่อใหแผนพัฒนาฉบับ
ดังกลาวมาจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
นอกจากการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเสีย (Stakeholders) แลว ยังไดนํานโยบายการบริหารจาก
ผูบริหารระดับสูงคณะใหมที่เพิ่งเขารับตําแหนงในเดือนมิถุนายน 2551 มาปรับปรุงแผนพัฒนาใหครอบคลุมครบถวนและ
สมบูรณยิ่งขึ้นดวย ตอมามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 คณะ คือ “คณะทํางานจัดทําประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลัก รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552-2556) ไปสู
การปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการ ฯ ในการจัดทําแผนพัฒนาใหแลวเสร็จ และนําเสนอคณะกรรมการและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนพัฒนา ฯ สําหรับแผนการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาฯ และกรอบเคาโครงของ
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แผนพัฒนาฯ ไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุม “คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. (พ.ศ. 2552 – 2556 )” และสภา
มหาวิทยาลัยดวยแลว
คณะทํางาน ฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับราง ที่มีเนื้อหาสาระประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดกลยุทธ และแผนงาน /
โครงการสําคัญเชิงยุทธศาสตร (Initiative Project) ไดมีการนําผลการวิเคราะห SWOT นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารระดับสูงคณะใหม รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการจัดทําแผนมาใชซึ่งในระยะแรก
คือไตรมาสจัดทําแผนพัฒนา ฯ ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาฯ
เปนระยะ
ตอมา แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 2556) ฉบับราง ที่เปนผลมาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย
ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนปเริ่มตนของแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ และไดกําหนดตัวชี้วัด
ของเปาประสงค และระบุคาเปาหมายทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2556 พรอมกับจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
(Strategy Map)ของแผนพัฒนา ฯ แลวเสร็จ หลังจากนั้นไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2551
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 พรอมกับแผนปฏิบัติราชการประจําปและงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2552 ดวย แตอยางไรก็ตามในระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะผูบริหาร เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา ฯ
รวมกันกอนจะอนุมัติพรอมกับแผนปฏิบัติราชการประจําป และงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําปพ.ศ. 2552
ตอไป อยางไรก็ตาม ในระหวางนี้มหาวิทยาลัยไดทําการเผยแพรสารของแผนพัฒนา มสธ. (พ.ศ. 2552 – 2556 ) ซึ่งยังเปน
–ฉบับราง – ผานทางระบบ Intranet และ Internet ดวยแลว
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

• สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหหรือทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
• สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ
• สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบตั ิราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function)ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
และตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก
• สถาบันอุดมศึกษามีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสี วนไดเสีย (Stakeholder) ที่
เกี่ยวของ เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็น ฯ ที่เลือก
• สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ ที่
เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholder)ที่เกี่ยวของ (ในประเด็น ฯ ที่เลือก) เขามามีสวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการเปาหมาย/
ผลสําเร็จ ตัวชี้วดั วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธกี ารติดตามประเมินผล
งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
• สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ
รวมกัน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯพรอมทั้งจัดทํา รายงานสรุปผลการติดตาม
ความกาวหนาเสนอตอผูบ ริหารของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)

2

3

4

5

• สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดย
ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอ ไป พรอมทั้งนําเสนอตอ
ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางานภาคประชาชน
• สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชนและ ผูม ีสวนไดเสีย (Stakeholder)ที่
เกี่ยวของ ไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม
• สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลทีไ่ ดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4ไปกําหนดแนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสว นรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ
เสร็จใน
ขั้นตอนที่ 4

(3)
คาคะแนน
ที่ได
4.0000

(4) = (3) x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0816

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การเปดโอการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ถือเปนการดีที่จะกระตุนใหสวนราชการมีการบริหารงานที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม จากผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่จะใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2552 – 2556 ) ซึ่งกําลังมีการจัดทําอยู จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ฯ ที่มีกรรมการมาจากตัวแทนของทุกภาคสวน และไดมีการประชุมหารือใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนที่สามารถนํามาใชประกอบการวางแผนพัฒนา ฯ รวมกันกับผูบริหาร และคณะทํางานที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก การจัดทําแผนพัฒนา ฯ ไดดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานจัดทําแผน
พัฒนา ฯ และตามกรอบเคาโครงที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมาเปนลําดับ และในโอกาสตอมาไดมีการปรับ
แผนการดําเนินงานในชวงของการเปลี่ยนผานมาเปนผูบริหารระดับสูงคืออธิการบดีทานใหม โดยไดมีการขยายเวลาของ
การจัดทําแผนพัฒนา ฯออกไป พรอมกับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกลยุทธ แผนงาน / โครงการ เพื่อรองรับนโยบาย
และทิศทางของอธิการบดีทานใหม อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดรายงานความคืบหนาของการจัดทําแผนพัฒนา ฯ ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ โดยลาสุดไดนําเสนอแผนพัฒนา ฯ ฉบับรางตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2551 และไดมีมติใหมีการจัดประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้กอนบังคับใชตอไป
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. การที่มหาวิทยาลัยมีเครือขายชมรมนักศึกษาและบัณฑิตกระจายอยูทั่วประเทศ ทําใหการรับฟงความคิดเห็นใน
ดานตางๆ และการใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนไปไดอยางกวางขวาง
2. กรรมการจากทุกภาคสวนใน “คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชา ( พ.ศ. 25522556)” มีสวนชวยสนับสนุนโดยใหขอเสนอแนะ ขอคิดความเห็นที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา ฯ เปนอยางมาก
3. นอกจากการมีสวนรวมจากภายนอกแลว มหาวิทยาลัยไมละเลยการมีสวนรวมจากภายใน ทั้งระดับผูบริหาร
ผูทรงคุณวุฒิภายในที่เปนคณาจารย และผูรวมเปนคณะทํางาน ฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภามหาวิทยาลัยในฐานะองคกรสูงสุด
ที่มีหนาที่กํากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ยังไดใหทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน
และเปนประโยชนเปนอยางมากตอการจัดทําแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง คืออธิการบดี และรองอธิการบดี : ในชวงแรก คือไตรมาสที่ 1-3
เปนชวงเวลาที่ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช ดํารงตําแหนงอธิการบดี และไตรมาศที่ 3 ตอไตรมาส ที่ 4 เปนชวงเวลาที่ รศ. ดร.ปราณี
สังขะตะวรรธน ดํารงตําแหนงอธิการบดี ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองปรับ กลยุทธ รวมทั้งแผนงาน / โครงการ ของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ใหมีความสอดคลอง ครอบคลุมนโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารคณะใหม รวมทั้งการให
ทุกฝายมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนา ฯ อยางแทจริง จึงสงผลใหตองใชเวลาในการดําเนินการ ประกอบกับเปนชวงเวลา
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งจะตองทําการแปลงแผนพัฒนา ฯ ลงสูแผนประจําปดวย ดังนั้นทั้ง
แผนพัฒนา ฯ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 จึงแลวเสร็จในเวลาคอนขางกระชั้น และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยไดในชวงปลายเดือนกันยายน 2551
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1859/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 – 2556) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ
3. http://apple.stou.ac.th/
4. http://www.stou.ac.th/
5. หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551
6. คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 296/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลัก รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนา มสธ. ( พ.ศ. 2552 – 2556) ไปสูการปฏิบัติ และ
รายงานการประชุมคณะทํางาน ฯ รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 – 2556) ลงวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
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7. แผนการดําเนินงาน “การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( พ.ศ. 2552 – 2556)”
8. กรองเคาโครง และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา ฯ (ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย)
9. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน (กองแผนงาน) ประจําป 2551
(รอบ 6 เดือน ) : มิติที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ( พ.ศ. 2552-2556)
10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2551 เมื่อ 26 กุมภาพันธ 2551 และ ครั้งที่
7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551
11. เอกสารฉบับราง “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2552 – 2556)”
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
(รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน)
โทรศัพท: 0-2504-7009
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
( รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
โทรศัพท: 0-2504-7008

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวญาดา มุมบานเซา
โทรศัพท: 0-2504-7153

นางสาววิภา วรรณวิจิตร
โทรศัพท: 0-2504-7131

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป เปน แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดขึ้นเปนการมุงพัฒนาครอบคลุมทุก
ระดับ สายงาน และทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามงาน/โครงการในแผนฯ มีการ
ประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร และนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อมุงเนนใหการดําเนินงานตามแผนในปตอไปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน 1
ขั้นตอนที่ 1

ระดับคะแนน 2
ขั้นตอนที่ 1-2

ระดับคะแนน 3
ขั้นตอนที่ 1-3

ระดับคะแนน 4
ขั้นตอนที่ 1-4

ระดับคะแนน 5
ขั้นตอนที่ 1-5

โดยที่
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(1)
(2)
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
ผลการ
(รอยละ)
ดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
2
ดําเนินการแลว
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เสร็จ ขั้นตอนที่
1-5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4) = (3) x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแผนกลยุทธ มสธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ.2547-2551) ที่มีการกําหนดพันธกิจดานการ
พัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจนในการ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบที่ครบวงจร โดยใหมีทักษะที่หลากหลาย มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ดังนั้นในหลักการเดียวกัน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550-2551)
ที่สนองตอบตอยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ นั้น
มสธ. จึงไดนํามากําหนดเปนเปาประสงคที่จะ พัฒนาระบบการบริหารบุคคลที่ใหความสําคัญและสงเสริมคุณคาของบุคลากร
ทุกกลุม เพื่อใหสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธฯ และในสวนของการนําไปสูการปฏิบัติประจําป มสธ.
ไดใหความสําคัญในดานการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดเปนนโยบายหลักที่สําคัญประจําปงบประมาณ 2551 (ยุทธศาสตร
หลักประจําป) รวม 6 ดาน ซึ่ง 1 ใน 6 ดานนั้น คือ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับการบริหารงานแนว
ใหม โดยมี กิจกรรม / โครงการในการพัฒนาบุคลากรรองรับ และจัดใหมีขึ้นอยางตอเนื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดให
เปนยุทธศาสตรหลักประจําปดังกลาวขางตน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวาปงบประมาณ 2551 เปนป
สุดทายที่สิ้นสุดของแผนกลยุทธ มสธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ.2547-2551) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2550-2551) จึงเห็นความสําคัญที่จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ในระยะตอไปขึ้นเพื่อใหมีกรอบ
นโยบายและทิศทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่องจึงมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรไวดวย จากพันธกิจ เปาประสงค และ ยุทธศาสตรหลักประจําป ขางตน มหาวิทยาลัยไดนํามาจัดทํา “แผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554” เปนแผนแมบทเพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 27 มิถนุ ายน 2551

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

217

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

2. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 ในปงบประมาณ 2551
มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการหลักเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ 4 โครงการหลัก ภายใตยุทธศาสตร และเปาประสงค ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resources Management)
เปาประสงค : 1. เพื่อสรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย
2. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการงานดานทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
พึงพอใจแกผูรับบริการ
โครงการ : 1.1 โครงการเตรียมพรอมระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resources Development)
เปาประสงค : 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะเพื่อ สนับสนุน
ตอวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู เนนการมีสวนรวม และสรางความผูกพันธกับองคกร
โครงการ : 2.1 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําสมรรถนะบุคลากรของแตละสายงาน
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร มสธ. สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตามกรอบCompetency
2.3 โครงการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (KM)
ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดการทับซอนของกิจกรรม/ โครงการในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหใชกิจกรรม/
โครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551 เปนตัวขับเคลื่อนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ในปแรก
ซึ่งกิจกรรม/ โครงการในพัฒนาบุคลากรมีความครอบคลุมทุกหนวยงาน ทุกสายงาน และทุกประเภทของบุคลากร เชน การ
จัดสรรใหทุนการศึกษาสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีโอกาส เพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการสาขา
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โครงการสนับสนุนคณาจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
สื่อ Multimedia เพื่อการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอน ระดับอุดมศึกษา
A- Tutor การอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ การอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน การอบรมทักษะดาน
การวิจัยและพัฒนา การอนุมัติใหบุคลากรไดรับการอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
เปนตน
3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตางๆ โดยมีงานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ และงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เปนหนวยงานหลักในการติดตามและประเมินผลแผนการ
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในสวนของแผนพัฒนาบุคลากร ไดมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานทั้งในลักษณะการใชจายงบประมาณประจําเดือน การติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส (4 ไตรมาส)
และนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดําเนินงานรายโครงการไปยังแหลงงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการอีกดวย
เชน จากแหลงเงินกองทุน มสธ. 12 ป เงินกองทุนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป เปนตน
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4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2551-2554 ในปงบประมาณ 2551 พบวาการดําเนินงานสวนใหญบรรลุเปาหมายตามโครงการหลักเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ
4 โครงการหลัก ไดแก 1) โครงการเตรียมพรอมระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ 2) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําสมรรถนะบุคลากรของแตละสายงาน 3) โครงการพัฒนาบุคลากร
มสธ. สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตามกรอบ Competency และ 4) โครงการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (KM)
ทั้งนี้ประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการสามารถตอบสนองใน 3 เปาประสงคของแผนกลยุทธฯ คือ 1) ปรับปรุง พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ 2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพ
และมีสมรรถนะเพื่อสนับสนุน ตอวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ 3) สรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู
เนนการมีสวนรวม และสรางความผูกพันธกับองคกร นอกจากนี้ผลจากการประเมินไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในประเด็นที่สําคัญ คือ
1) ควรนําโครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลมาแปลงลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
ถัดไป ในลักษณะโครงการเชิงยุทธศาสตร หรือเชิงพัฒนาที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ตลอดจนการวัดและประเมินความ
สําเร็จ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตอสถานะการณที่มีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง
2) ควรมีการกําหนดแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของได
รับทราบ และเขาใจที่ตรงกัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาประสงคที่กําหนดไว
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
2551-2554 ในปงบประมาณ 2551 ไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) จัดทําโครงการพัฒนาฐานขอมูลและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
2552 กําหนดผลผลิตไว 5 ผลผลิต ไดแก
(1) ระบบฐานขอมูลบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)
(2) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน โปรงใส ลัเปนที่ยอมรับ
(3) ระบบการใหบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e- HR)
(4) สมรรถนะ(Competency) ของบุคลากรแยกตามสายงาน
(5) รณรงคการสรางคานิยม วัฒนธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีขององคกร (STOU Way)
2) มีการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554 ใน
เบื้องตน ไดนําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร ไปบรรจุไวในแผนฯ เพื่อใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจที่ตรงกัน สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาประสงคที่กําหนด
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกลไกในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่มีความพรอมในการผลักดันกิจกรรม/ โครงการ
พัฒนาบุคลากรใหบรรลุประสิทธิผล
3. ผูบังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสายงานเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและตนเองอยาง
ตอเนื่อง
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. แฟมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของทุกสายงาน
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( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
นายพรศักดิ์ จันทรศรีนาค
( รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
โทรศัพท: 0-2504 - 7033
โทรศัพท: 0-2504-7002
สํานักวิชาการ
นายมนตรี วิเชียรมณี
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)
โทรศัพท: 0-2504-7131
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1.มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1690/ 2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 โดยคณะกรรมการดังกลาวมี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ
2.มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2551 โดยที่ประชุมไดมีการพิจารณากําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรายา
บรรณวิชาชีพของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ
4.มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และกําหนดขั้นตอนการดําเนินการเมื่อมีการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้น ใหมีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางของคณาจารยโดยไดนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ
5.ไดมีการประเมินการนําจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปปฏิบัติใชสําหรับการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัย
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( 3) รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
ขั้นตอนที่ 1

ระดับ 2
ขั้นตอนที่ 1 - 2

ระดับ 3
ขั้นตอนที่ 1 - 3

ระดับ 4
ขั้นตอนที่ 1 - 4

ระดับ 5
ขั้นตอนที่ 1 – 5

โดยที่ :
ขั้นตอนที่
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน
1
มีกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
2
สถาบันอุดมศึกษาไดดํา เนินการสงเสริมและกํา กับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2550
3
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
4
มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
5
มีการนํา ผลการกํา กับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
3

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ
แลวเสร็จตาม
ขั้นตอนที่ 1-5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= ( 3)x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1530

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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( 3) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย การ
จัดทําแผนสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มีการพิจารณากําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติการดําเนินงาน
ตามจรรายาบรรณวิชาชีพของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นใหมีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางของ
คณาจารยโดยไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ และทําการารประเมินการนําจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปปฏิบัติใช
สําหรับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาตอไป
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ในแตละสาขาวิชาไดมีการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และไดมีการกํากับติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยูแลว
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารยในแตละสาขาวิชา
ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลาในการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
2. หลักเกณฑการปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
4. สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุง)
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Personal/News/จรรยาบรรณคณาจารย.pdf
6. ผลการประเมินการนําจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปปฏิบัติ
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ประเด็นการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 17 : คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
(i)

น้ําหนัก
(Wi)

ตัวชี้วัดที่ 17.1

0.5000

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนที่ได
(SMi)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(Wi xSMi)

1

2

3

4

5

41.43

41.86

42.28

42.7

43.12

5.0000

2.5000

87

88

88

89

89

1.0000

0.5000

(1/2)
ตัวชี้วัดที่ 17.2

0.5000
(1/2)

น้ําหนักรวม ∑ Wi

1

ผลคะแนนที่ไดรับ

3.0000

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม) ของตัวชี้วัดที่ 17 = 3.0000 X 2 / 98* = 0.0612
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17 : คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อตัวชี้วัดที่ 17.1 : รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
นางยุพา วรรณศิริ
( รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
โทรศัพท: 0-2504-7137
โทรศัพท: 0-2504-7008
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา
นายมนตรี วิเชียรมณี
( ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ )
โทรศัพท: 0-2504-7131
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
158
159
169

จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจํา

377
41.9098

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

367
43.3242

380
44.4736

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอยละ 41.43

รอยละ 41.86

รอยละ 42.28

รอยละ 42.70

รอยละ 43.12

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา

(1)
(2)
(3)
น้ําหนัก
ผลการ คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน
ที่ได
1
44.4736
5.0000

(4)= (3)x(1 ) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0510

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
กองการเจาหนาที่มีหนาที่บันทึกประวัติการรับราชการ และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของอาจารย
และบุคลากรในแฟมประวัติและจัดเก็บในฐานขอมูลบุคลากร
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
กองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลดานวุฒิการศึกษา ของอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร ดังนั้นจึงสามารถรวบรวมขอมูลดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บุคลากรบางทานที่ไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น แตไมไดแจงกองการเจาหนาที่ ทําใหไมสามารถจัดเก็บขอมูล
ดังกลาวไดครบถวน
หลักฐานอางอิง :
1. แฟมประวัติ
2. คําสั่งมหาวิทยาลัย
3. ฐานขอมูลบุคลากร

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
อาจารยคมสัน โพธิ์คง
( รองอธิการบดีฝายกิจการภายใน)
โทรศัพท: 0-2504-7008
นายมนตรี วิเชียรมณี
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)
โทรศัพท: 0-2504-7131
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางยุพา วรรณศิริ
โทรศัพท: 0-2504-7137
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
322
321
325

จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา

377
85.4111

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

367
87.4659

380
85.5263

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 87

ระดับ 2
รอยละ 87.5

ระดับ 3
รอยละ 88

ระดับ 4
รอยละ 88.5

ระดับ 5
รอยละ 89

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
(1)
(3)
(2)
(4)= (3)x(1 ) / 98*
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก ผลการ คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได
ถวงน้าํ หนัก
รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
1
85.5263 1.0000
0.0102
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการจากคําสั่งมหาวิทยาลัย บันทึกในประวัติราชการ และจัดเก็บใน
ฐานขอมูลบุคลากร
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
กองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
ประกอบกับมีการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร ดังนั้นจึงสามารถรวบรวมขอมูลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนสัดสวนที่สูงอยูแลวแตเกณฑการใหคะแนน
ขัดแยงกับความเปนจริง เพราะในการพัฒนาอาจารย 1 คน ใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นจะตองใชเวลา เชน ผูที่ไดรับ
การบรรจุเปนอาจารยวุฒิปริญญาโท ตองใชเวลา 5 ป ในการขอตําแหนงทางวิชาการ
หลักฐานอางอิง :
1. แฟมประวัติบุคลากร
2. คําสั่งมหาวิทยาลัย
3. ฐานขอมูลบุคลากร

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ.ดร. ปทมาพร เย็นบํารุง
คณะทํางานบริหารจัดการระบบฐาน
(รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการ)
ขอมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
โทรศัพท: 0-2504-7007
โทรศัพท : 0-2504-7007
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. มีการประชุมหารือคณะทํางานฯ เพื่อวางแผนและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ
1.1 การประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 (รอบ 6 เดือน)
1.2 การประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่องขอความรวมมือตอบแบบสอบถามรายงานการปฏิบัติงาน
และประเมินตัวชี้วัด พรอมทั้งพิจารณาเรื่องระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2550
1.3 การประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 เรื่องแจงการจัดเก็บขอมูล การเงินอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ.2551
พรอมทั้งเรื่องการแจงเปลี่ยนชื่อเว็บไซตของระบบฐานขอมูลรายบุคคล ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา
รวมถึงขอขยายระยะเวลาปรับลดเปาหมายการดําเนินการระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามตัวชี้วัดที่ 18 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
2. คณะทํางานฯ ไดสงฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ให สกอ. แลว เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2551
3. สําหรับฐานขอมูลดานนักศึกษาและหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ฐานขอมูลดานการเงินและฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต อยูในระหวางดําเนินการและจะนําเขาระบบฐานขอมูลของ สกอ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ประเด็นการประเมิน

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ขอมูลสมบูรณ ขอมูลสมบูรณ ขอมูลสมบูรณ ขอมูลสมบูรณ ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม
และตรงตาม
และตรงตาม
และตรงตาม
และตรงตาม
รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบมาตรฐาน
กลาง 4 ฐาน กลางทั้ง 5 ฐาน
กลาง 3 ฐาน
กลาง 2 ฐาน
กลาง 1 ฐาน

1) คุณภาพของขอมูลที่ มีความ
สมบูรณ 1และตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง2

2.00

2) ผลสําเร็จของการสงขอมูลทั้ง
5 ฐานและ สงชื่อเว็บไซตที่
เผย แพรรายงานขอมูลพรอม
รายชื่อคณะทํางานรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
3) ผลสําเร็จของการเผยแพร
รายงานขอมูลที่มคี วามครบถวน
ตรงกัน 3 และมีรปู แบบถูกตอง
ตามที่กําหนดโดยเผยแพรผ าน
เว็บไซตขอสถาบันอุดมศึกษา

0.50

ภายใน
กําหนดเวลา
1 ฐาน

0.50

จํานวนขอมูล จํานวนขอมูล จํานวนขอมูล จํานวนขอมูล จํานวนขอมูล
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ตรงกันและ
ตรงกันและ
ตรงกันและ
ตรงกันและ
ตรงกันและ
รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน
ตรงตามที่
ตรงตามที่
ตรงตามที่
ตรงตามที่
ตรงตามที่
กําหนด 1 ฐาน กําหนด 2 ฐาน กําหนด 3 ฐาน กําหนด 4 ฐาน กําหนดทัง้ 5ฐาน

รวมรอยละ

ภายใน
กําหนดเวลา
2 ฐาน

ภายใน
กําหนดเวลา
3 ฐาน

ภายใน
กําหนดเวลา
4 ฐาน

ภายใน
กําหนดเวลา
ทั้ง 5 ฐาน

3.00

หมายเหตุ
1. คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณ หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการขอมูลแตละฐานตองมีความสมบูรณ
ตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล
2. คุณภาพของขอมูลที่ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง หมายถึง จํานวนขอมูลในรายการขอมูลแตละฐานตองมีรูปแบบ
ตรงตามมาตรฐานกลางตามกรอบที่กําหนดของแตละฐานขอมูล
3. เผยแพรรายงานขอมูลที่มีความครบถวนตรงกัน หมายถึง ขอมูลชุดที่เผยแพรเปนขอมูลชุดเดียวกันกับขอมูล
ที่จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. การใหคะแนนในประเด็นที่ 1 ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีทั้งความสมบูรณของขอมูลและมีรูปแบบขอมูล
ที่ตรงตามมาตรฐานกลาง
5. การใหคะแนนในประเด็นที่ 3 ของแตละฐานขอมูล ขอมูลจะตองมีทั้งความครบถวนตรงกันของขอมูล
และมีรูปแบบรายงานตรงตามที่กําหนด
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และ
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

3

1

ผลการ
ดําเนินงาน
อยูระหวาง
ดําเนินการ

คาคะแนน คาคะแนน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1
0.0306

ผลคะแนนของตัวชี้วัด

1.0000

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (ในภาพรวม)ของตัวชี้วัดที่ 18 = 1.0000 X 3 / 98* = 0.0306
หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดหลายหนวยงาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไวใน
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีเปาประสงคใหระบบบริหารจัดการภายใน มสธ. มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ความพรอมสมบูรณของขอมูลนักศึกษา อาจารย และหลักสูตร ที่หนวยงานมีอยูแลวเกือบทั้งหมดตรงตามรายการที่
สกอ. กําหนด
3. ความพรอมสมบูรณของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานเพื่อแปลงขอมูลตามโครงสรางที่ สกอ.ตองการ
4. ความพรอมดานบุคลากรที่มีความรู มีทักษะ และเขาใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

231

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. การดําเนินงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปดและเปนระบบการศึกษาทางไกล ทําใหไมสามารถจัดทําขอมูลตาม
โครงสรางขอมูลที่ สกอ. ตองการไดในบางรายการ การใหระบุวานักศึกษาลงทะเบียนเปนนักศึกษาเต็มเวลาหรือไม
เต็มเวลานั้น ทาง มสธ. ไมสามารถตอบได เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนไดตามอัธยาศัย จะเรียนอยางไรก็ไดตาม
ความพรอมของตนเองหรือชั้นปที่ศึกษา มสธ.ไมสามารถระบุไดวานักศึกษาอยูระหวางการศึกษาในชั้นปใด เพราะ
นักศึกษาสามารถจะเลือกเรียนชุดวิชาใดก็ไดตามโครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดไว ทั้งนี้รวมถึง ในสวนของเกรด
เฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีนั้น โดยเฉพาะในกลุมที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
จะไมมีขอมูลในสวนนี้
2. ขอมูลบางรายการที่ตองการนั้น ในอดีต มสธ. ไมเคยจัดเก็บไว เชน ขอมูลของนักศึกษาวามีความถนัด/ความสนใจ
พิเศษทางดานใด หรือขอมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา และพี่นองของนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาสวนใหญของ
มสธ. เปนผูที่มีงานทําอยูแลวและรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง และในสวนของบัตรประจําตัวประชาชนของ
นักศึกษาบางราย ในอดีตนั้น ยังไมมีขอมูล เนื่องจาก มสธ. เปนมหาวิทยาลัยเปด จึงทําใหเก็บขอมูลในสวนนี้ไดไม
ครบถวน ถูกตอง ทุกรายการ เปนตน
หลักฐานอางอิง :
1. เอกสารรายงานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ที่เผยแพรผานทางเว็บไซตของ มสธ. ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2551 ทั้งหมด 3 รายการ จํานวน 7 ตาราง (http://www.stou.ac.th/sar/17_18/index18_51.html)
2. ชื่อเว็บไซตของ มสธ. ที่เผยแพรรายงานทั้ง 3 ดาน (http://www.stou.ac.th/sar/17_18/index18_51.html)
3. รายชื่อคณะทํางานบริหารจัดการระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยพรอมหมายเลขโทรศัพทและ E-mail address
(http://www.stou.ac.th/sar/17_18/pdf/name18.pdf)
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ผูจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางจันทกานต สุวรรณานานาภูติ
รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ
( รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน )
โทรศัพท: 0-2504-7040
โทรศัพท: 0-2504-7006
สํานักบรรณสารสนเทศ
ศูนยสารสนเทศ
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
(รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา)
โทรศัพท: 0-2504-7181
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีองคคณะบุคคล
ไดแก คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่บริหารการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย และมีศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนศูนยกลางในการดําเนินการ และประสานงานการดําเนินงานโดยแบงการ
ดําเนินการจัดการความรู ออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ใหศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูใหกับบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 กิจกรรม รวม 7 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจและสามารถ
นําการจัดการความรูไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพสูง และเพื่อสรางความพึงพอใจแกนักศึกษา จึงไดจัดทํา แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง รายละเอียดปรากฏในแผนงานที่ (เอกสารอางอิง ศ ป ศ.1)
3. เพื่อใหเจาหนาที่สามารถสืบคนขอมูล ในการตอบคําถามนักศึกษาและผูสนใจทางโทรศัพท มีความสะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง สงผลใหผูขอรับบริการมีความพึงพอใจ จึงไดจัดทํา แผนงาน/โครงการ : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ ชุดวิชาเพื่อ
ใชในการตอบคําถามนักศึกษา รายละเอียดปรากฏในแผนงานที่ 2 (เอกสารอางอิง ศ ป ศ.1)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินการจัดการความรู ทั้ง 3 สวน มีผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2551 ) ดังนี้
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก
1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 ครั้ง
1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย : การปรับ
กระบวนงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุม 1608-1 ชั้น 6 อาคารบริหาร
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1.2 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การทํา Mind Map เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ หอง
ประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน
2. จัดกิจกรรมเยี่ยมชม 2 ครั้ง
2.1 ศึกษาดูงาน ณ กรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
2.2 ศึกษาดูงาน ณ กรมการกงสุล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551
3. จัดเสริมสรางความรู 2 ครั้ง
3.1 จัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่องทิศทางการพัฒนาการจัดการความรูสูภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน
3.2 จัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่อง การปรับกระบวนงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
ณ หองประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน
4. จัดกิจกรรม KM Day 1 ครั้ง
4.1 จัดกิจกรรม KM Day ประจําปงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ณ หองประชุม
สามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน
แผนงาน/โครงการที่ 1 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
สํานักบรรณสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในเรื่องการพัฒนาและการ
จั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศกลุ ม หนั ง สื อ อ า งอิ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดบริการของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพสูง เพื่อสรางความพึงพอใจแกนักศึกษา โดยในรอบ 12 เดือน
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนเตรียมดําเนินการจัดการความรูของสํานักบรรณสารสนเทศ
2. มีการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักบรรณสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551 เรื่อง การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
3. มีการจัดตั้งคณะทํางานยอยขึ้น 2 คณะ เพื่อจัดการความรูใน 2 เรื่องยอยของการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง ดังนี้
3.1 คณะทํางานกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
3.2 คณะทํางานกําหนดกระบวนงานการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
4. คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในเรื่องที่รับผิดชอบ คณะละ 1 แผนงาน
5. คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในเรื่องที่
รับผิดชอบ ไดผลงานที่เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน ประมาณรอยละ 100 ของงานทั้งหมด
ตาม แผน
6. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จการจัดการความรูเรื่องการประเมินและการคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ
กลุมหนังสืออางอิง หมวด H และหมวด Z และจัดประชุมเพื่อแจงผลการประเมินและคัดออกใหบุคลากรของ
สํานักบรรณสารสนเทศทราบ
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7. มีการนําผลการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง หมวด H และหมวด Z ไปใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิงหมวดอื่นที่
ยังไมไดดําเนินการตอไป
แผนงาน/โครงการที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุด
วิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพสูง เพื่อสรางความพึงพอใจแกนักศึกษา โดยในรอบ 12 เดือน ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการรวบรวม/วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา โดยได
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิชาจํานวน 740 ชุดวิชา ที่เปดสอนมาตั้งแตป 2544 – ปจจุบันโดยกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการตอบคําถาม ดังนี้
1. ชุดวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี
2. ชุดวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
3. รหัสชุดวิชา/ชื่อชุดวิชา
4. ชื่อชุดวิชาภาษาไทย/อังกฤษ
5. คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย/อังกฤษ
6. สถานภาพของชุดวิชา
6.1 ชุดวิชาปกติ
- ผลิตใหม
- พิมพเพิ่ม
6.2 ปรับปรุง
- ปรับปรุงครั้งลาสุด (Home page ศูนยสารสนเทศ)
6.3 ปด/ไมเปดสอน
- แนะนําชุดวิชาที่จะเรียนแทน
7. วิชาเลือกเสรี
- หามเลือกสําหรับวิชาเอก.....
8. สื่อการศึกษา
8.1 หนังสือ
- จํานวนเลม
- กิจกรรมประจําชุดวิชา มี / ไมมี
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8.2 ซีดี
- ประกอบชุดวิชา มี / ไมมี
- ประจําชุดวิชา มี / ไมมี
- แบบฝกปฏิบัติ มี / ไมมี
8.3 เทปเสียง
- ประกอบชุดวิชา มี / ไมมี
- ประจําชุดวิชา มี / ไมมี
8.4 สื่อการศึกษา
- สอนเสริม มี / ไมมี
- วิทยุกระจายเสียง มี / ไมมี
- web – Casting มี / ไมมี
- สอนเสริมผาน Internet (e-tutorial) มี / ไมมี
- สอนเสริมผานดาวเทียม มี / ไมมี
- รายการโทรทัศน มี / ไมมี
8.5 คาลงทะเบียนเรียน
- กรณีซื้อ/ ไมซื้อ (นักศึกษา ปริญญาตรี สัมฤทธิบัตร) (บุคคลทั่วไป)
8.6 การวัดผล
- สอบไล
- กิจกรรม
- ฝกปฏิบัติ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
ขั้นตอนที่ 1
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ระดับ 3
ขั้นตอนที่ 1 - 3
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ระดับ 4
ขั้นตอนที่ 1 - 4

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

รายละเอียดการดําเนินการ
ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50
มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 100
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

(1)
(2)
น้ําหนัก
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
2
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่
1-5

(4) =(3) x (1) / 98*
(3)
คาคะแนน
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
ที่ได
5.0000
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอชี้แจงการปฏิบัติงานตามที่ปรากฏในรายละเอียดขอมูลผลการดําเนินงานโดย
ระบุเปนขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1. ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับหนวยงาน ไดแก สํานักบรรณสารสนเทศและ
ศูนยสารสนเทศ ไดจัดประชุมรวมเพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน เปน 3 สวนดังกลาวขางตนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย และเปาหมายตามที่ ก.พ.ร. กําหนด รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนงานการจัดการความรู
(เอกสารอางอิง ศปศ. 1)
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2. ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนงาน/ โครงการ ในสวนของการเสริมสรางความรู ให
บุคลากร โดยมุงเนนที่คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานเปนลําดับแรก เพื่อใหสามารถจัดการความรู ตามภารกิจ
ของหนวยงาน จํานวน 4 กิจกรรม รวม 7 ครั้ง
แผนงาน/โครงการที่ 1 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
สํานักบรรณสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้
1. ในการทบทวนเพื่อจะเนินการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักบรรณสารสนเทศได
เตรียมการจัดการความรู โดยจัดประชุมผูบริหารสํานักบรรณสารสนเทศซึ่งเปนองค คณะเดียวกับ คณะกรรมการจัดการ
ความรูของสํานักพิจารณาแนวทางการจัดการความรู ดังนี้
1.1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ในเบื้องตนไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานัก 3 คณะยอย
ไดแก
- คณะทํางานการจําหนายออกทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ ณ สํานักบรรณสารสนเทศ
- คณะทํางานการจัดการ Reference Sources สําหรับการบริการหองสมุดในระบบทางไกลของ มสธ.
- คณะทํางานการจําหนายออกครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.2 วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เห็นชอบใหแตงตั้งผูทํางานในคณะทํางานทั้ง 3 คณะเพิ่มเติม และเห็นชอบแนวทาง
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2551
1.3 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบในหลักการรางแผนการจัดการความรูของสํานัก เรื่องการ
จําหนายออกทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพและครุภัณฑคอมพิวเตอร และการจัดการ
หนังสืออางอิง (Reference Sources)
1.4 วันที่ 12 มีนาคม 2551 เห็นชอบในการทบทวนแผนการจัดการความรูและปรับขอบเขตจากการ
ดําเนินการ 3 เรื่อง เปนการดําเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง (Reference Sources) เพียงเรื่องเดียว สวนเรื่องการจําหนายออก
ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปและการจําหนายออกครุภัณฑคอมพิวเตอร ซึ่งมีกระบวนงานทาง
พัสดุอยูอยางชัดเจนและสามารถนํากระบวนงานดังกลาวมาใชไดจึงไมจําเปนตองจัดการความรู
โดยใหนําไปดําเนินการในสวนการควบคุมภายในแทน (เอกสารอางอิง สบ. 1)
2. มีการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานัก ประจําปงบประมาณ 2551 เรื่องการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง แลวเสร็จเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการตอไป (เอกสารอางอิง สบ. 2)
แผนงาน/โครงการที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้
1. เตรียมการจัดการความรูของศูนยสารสนเทศ โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของศูนย และจัดทํา
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เอกสารอางอิง ศสท. 1)
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 มีการดําเนินการตามแผน
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ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัย มีกลไกการบริหาร 2 ระดับ ไดแก คณะกรรมการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ 2551 และคณะกรรมการความรูของหนวยงาน โดยมีศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรให
มีทกั ษะในการจัดการความรู โดยการจัดเสริมสรางความรูตามแผนสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 ไดแกจัดกิจกรรม
จํานวน 4 กิจกรรม รวม 7 ครั้ง ดังนี้
1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 ครั้ง ไดแก
1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย : การปรับ
กระบวนงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุม 1608-1 ชั้น 6 อาคารบริหาร
1.2 จัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่อง การทํา Mind Map เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ หอง
ประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน (เอกสารอางอิง ศปศ. 4 )
2. จัดกิจกรรมเยี่ยมชม 2 ครั้ง
2.1 ศึกษาดูงาน ณ กรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
2.2 ศึกษาดูงาน ณ กรมการกงสุล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 (เอกสารอางอิง ศปศ. 5)
3. จัดเสริมสรางความรู 2 ครั้ง ไดแก
3.1 จัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่องทิศทางการพัฒนาการจัดการความรูสูภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน (เอกสารอางอิง ศปศ.2 )
3.2 จัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่อง การปรับกระบวนงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ หอง
ประชุมสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน (เอกสารอางอิง ศปศ. 3 )
4. จัดกิจกรรม km day ประจําปงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ณ หองประชุมสามศร ชั้น 2
อาคารอเนกนิทัศน (เอกสารอางอิง ศปศ. 7 )
แผนงาน/โครงการที่ 1 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
สํานักบรรณสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู สําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน รอยละ 100 ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานยอยขึ้น 2 คณะ มีผลตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2551 (สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2551) เพื่อ
จัดการความรูใน 2 เรื่องยอยของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง ดังนี้
1.1 คณะทํางานกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
1.2 คณะทํางานกําหนดกระบวนงานการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
(เอกสารอางอิง สบ. 3)
คณะทํางานแตละคณะมีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในคณะที่รับผิดชอบ และดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการใหบรรลุผล รวมถึงปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการจัดการความรูสํานักบรรณ-สารสนเทศมอบหมาย
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2. คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในเรื่องที่รับผิดชอบ คณะละ 1 แผนงาน
3. คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในเรื่องที่
รับผิดชอบ โดยไดมีการจัดประชุมคณะทํางานฯ ในรอบ 12 เดือน รวม 11 ครั้ง ดังนี้
3.1 คณะทํางานกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง ประชุม 6 ครั้ง
3.2 คณะทํางานกําหนดกระบวนงานการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
ประชุม 5 ครั้ง (เอกสารอางอิง สบ. 4)
สรุป ผลจากการทํางานของคณะทํางานทั้ง 2 คณะเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน ประมาณ รอยละ
100 งานทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานัก ดังนี้
1) คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ สามารถบงชี้และกําหนดขอบเขตความรูที่ตองการสรางเปนองคความรู
2) คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ไดดําเนินการในการสรางและแสวงหาความรูทั้งที่เปน tacit & explicit
knowledge และไดจัดทําเอกสารราง/เคาโครงรางเนื้อหาในเรื่องที่รับผิดชอบ
3) คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ไดจัดระบบระเบียบกลุมความรูที่ไดโดยแบงประเภท/หัวขอของความรู
เปนหมวดหมู วางโครงสรางและจัดบันทึกกลุมความรูอยางเปนระบบ และจัดเก็บกลุมความรูในรูป
เอกสาร
4) คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ไดปรับปรุงระบบความรูใหเปนรางนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ กลุมหนังสืออางอิง และรางกําหนดกระบวนงานประเมินและการคัดออกทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
5) คณะทํางานยอยทั้ง 2 คณะ ไดกําหนดชองทางการเขาถึงความรูโดยเผยแพรความรูตามชองทางที่
กําหนด ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และทางเว็บหองสมุด หัวขอ การจัดการความรู (Knowledge
Management)
4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
4.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินและการคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสือ
อางอิงหมวด H และหมวด Z วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองฉายภาพยนตร
ชั้น 4 อาคารบรรณสาร สําหรับคณะทํางานยอย 2 คณะ คณะกรรมการจัดการความรูของสํานัก และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 35 คน เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีความรู ความเขาใจ ซักซอมความเขาใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเกณฑและกระบวนงานการประเมินและการคัดออกทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสือ อางอิงหมวด H และหมวด Z ซึ่งเปนองคความรูที่คณะทํางานฯ ไดจัดทําขึ้น
กอนนําความรูดังกลาวไปปฏิบัติจริงตอไป
4.2 ปฏิบัติงานจริงในการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง หมวด H และ
หมวด Z โดยใชเกณฑการคัดออกที่กําหนดในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ หมวด H
และหมวด Z และใชกระบวนงานการประเมินและคัดออกฯ ที่คณะทํางานยอย 2 คณะจัดทําเปนองค
ความรูไว ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2551 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
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4.3 การจัดประชุมสรุปผลการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง หมวด H
และหมวด Z วันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30-16.00 น. ณ หองฉายภาพยนตร ชั้น 4 อาคารบรรณ
สําหรับคณะทํางานยอย 2 คณะ คณะกรรมการจัดการความรูของสํานัก และผูเกี่ยวของจํานวน 36 คน
เพื่อสรุปผลที่ไดจากการปฏิบัติจริงเมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม 2551 รวมถึงรวมกันสรุปปญหา แนวทาง
และขอเสนอแนะ แยกตามกลุมที่ปฏิบัติงาน (เอกสารอางอิง สบ. 5)
จากการปฏิบัติจริงในการประเมินและคัดออกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง หมวด H (2,953 เลม)
และ หมวด Z (1,574 เลม) จากจํานวนรวม 4,527 เลม ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
- สามารถคัดหนังสืออางอิงหมวด H และหมวด Z ออกจากชั้นบริการหนังสืออางอิงไดจํานวนรวม
3,556 เลม (หมวด H จํานวน 2,418 เลม หมวด Z จํานวน 1,138 เลม) โดยจําแนกเปน 3 กลุมดังนี้
- กลุม 1 เปนกลุมหนังสือที่ตองจําหนายออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบพัสดุ จํานวน 3,079 เลม
- กลุม 2 เปนกลุมหนังสือที่สงเขาจัดเก็บเพื่อใหบริการในชั้นปด จํานวน 382 เลม
- กลุม 3 เปนกลุมหนังสือที่สงเขาจัดเก็บเพื่อใหบริการในชั้นบริการทั่วไป จํานวน 95 เลม
ผลจากการคัดหนังสืออางอิงดังกลาวออกจากชั้นหนังสืออางอิงขางตน ทําใหสามารถลดจํานวนชั้นหนังสือลงได
เปนผลใหมีพื้นที่เหลือที่สามารถวางแผนจัดการเปนพื้นที่บริการผูใชไดในโอกาสตอไป
แผนงาน/โครงการที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการในโครงการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อในการตอบคําถามนักศึกษา สําเร็จตาม
เปาหมาย รอยละ 100 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําโครงการเสนอศูนยประสานงานประกันคุณภาพ
2. จัดประชุมระดมสมองบุคลากรที่ทําหนาที่ในการตอบคําถามนักศึกษาเพื่อรวบรวม คัดแยก วิเคราะห ประเด็น
ปญหา รวมทั้งรวบรวมแหลงขอมูลในการตอบปญหา หรือแหลงขอมูลในการสืบคนเกี่ยวกับชุดวิชา
3. ทําการรวบรวมขอมูลทั้ง 740 ชุดวิชาใหเปนหมวดหมูในแตละหัวขอหารือแตละประเด็น
(เอกสารอางอิง ศสท. 3)
4. เชิญวิทยากรที่เปนโปรแกรมเมอรในการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลเปนหมวดหมูอยางเปนระบบมาบรรยาย
และฝกปฏิบัติใหกับบุคลากรที่จะจัดทําฐานขอมูล
5. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาในทุกชุดวิชาบน Home page ของศูนยสารสนเทศ
6. นําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จัดทําใน Home page ของศูนยสารสนเทศเปนที่เรียบรอยแลวเปดใหเจาหนาที่
ของศูนยสารสนเทศไดทดลองใชในการสืบคนขอมูล เพื่อใชในการตอบคําถาม (เอกสารอางอิง สบ. 4)
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ขั้นตอนที่ 4
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ศูนยประสานงานการจัดการความรู ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการจัดการความรู โดยการ
จัดเสริมสรางความรูตามแผนสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 ไดแก จัดกิจกรรมจํานวน 4 กิจกรรม รวม 7 ครั้ง และได
ติดตามประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ทั้ง 4 กิจกรรม เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตอไป
แผนงาน/โครงการที่ 1 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
สํานักบรรณสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู สําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน รอยละ 100 และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ ดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรม KM day ของสํานักบรรณสารสนเทศ วันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ
อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ใหกับบุคลากรทั้งหมดของสํานักบรรณสารสนเทศ เพื่อรับทราบภาพรวมการ
ดําเนินการ จัดการความรูและสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูประจําป 2551 ของสํานัก
แผนงาน/โครงการที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อในการตอบคําถามนักศึกษา สําเร็จ ตามเปาหมาย
รอยละ 100 และประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้
1. บุคลากรของศูนยสารสนเทศทดลองใชฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชา
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลซึ่งไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชฐานขอมูลชุดวิชา
(เอกสารอางอิง สบ. 5)
3. ประเมินผลที่ใชฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชา โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรของศูนยสารสนเทศที่เปนผูใชฐานขอมูล
ดังกลาว
4. วิเคราะหผลการประเมินโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก รอยละ
ขั้นตอนที่ 5
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จากการที่ไดจัดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ทั้ง 4 กิจกรรม ไดนําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินมาปรับใชในการดําเนินการในครั้งตอไปและจัดทําสรุปสําหรับผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ 2552 ตอไป (เอกสารอางอิง ศปศ. 8)
แผนงาน/โครงการที่ 1 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
สํานักบรรณสารสนเทศไดดําเนินการจัดการความรู สําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน รอยละ 100 แลวจึงได
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ และวางแผนการนําผลไปปรับใช ดังนี้
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1. ที่ประชุมผูบริหารสํานักบรรณสารสนเทศในฐานะคณะกรรมการจัดการความรูของสํานัก ในการประชุมครั้งที่
15/2551 วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ไดประเมินภาพรวมการจัดการความรูของสํานักในปงบประมาณ 2551 วา
เปนการพัฒนาและการจัดการกลุมหนังสืออางอิงเฉพาะบางหมวด ที่เนนการประเมินเพื่อการคัดออกเปนราย
เลม และเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเรื่องพื้นที่บริการผูใช นอกจากนี้สามารถนํากระบวนงานดังกลาวไป
ปรับใชกับการประเมินและคัดออกหนังสืออางอิงหมวดอื่นตอไปไดในลักษณะงานประจํา โดยเพียงปรับ
เกณฑการประเมินและคัดออกในสวนที่เปนเกณฑเฉพาะรายหมวดเพิ่มเติมเทานั้น (เอกสารอางอิง สบ.6)
อนึ่ง กรณีที่จะประเมินและคัดออกสื่อประเภทอื่น เชน หนังสือทั่วไป ฐานขอมูล สื่อโสตทัศน เปนตน
ใหครบถวนสมบูรณมากขึ้น จําเปนตองสรางเกณฑและปรับปรุงกระบวนงานที่สอดคลองกับสื่อนั้นๆ อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งอาจเสนอเปนประเด็นในการจัดการความรูสําหรับปตอไปได
แผนงาน/โครงการที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อใชในการตอบคําถามนักศึกษา
ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาเพื่อในการตอบคําถามนักศึกษา สําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100 จึงไดประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงาน วางแผนขยายการใชงานโดยไดประชาสัมพันธ ใหมีการใชงาน
ใหกวางขวางยิ่งเพื่อจะไดใหบริการแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. บุคลากรมีความเขาใจการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู
3. มีสถานที่ใหจัดกิจกรรมไดหลากหลาย
4. ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดการความรูเปนผูมีความรูความสามารถ และดําเนินการถายทอดความรูให
บุคลากรไดอยางมีคุณภาพ
5. บุคลากรทุกระดับของสํานักบรรณสารสนเทศใหความสําคัญและความรวมมือในการดําเนินการอยางเต็มที่
6. การจัดระดมสมองบุคลากรของศูนยสารสนเทศ ที่ทําหนาที่ตอบปญหานักศึกษา เปนผลทําใหทุกคนมีสวน
รวมกันและมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนางาน
7. บุคลากรของศูนยสารสนเทศ ที่มีประสบการณในการตอบปญหา จึงเปนขอมูลขององคในการนํามาชวยใน
การวิเคราะห คัดแยก ประเด็นในการจัดหมวดหมูฐานขอมูล
8. ผูบริหารไดใหความอนุเคราะหสงโปรแกรมเมอรมาชวยวางระบบและออกแบบหนาเว็บใหมีความนาสนใจ
และสามารถใชงานไดอยางสะดวก ในการเขาถึงขอมูลและสืบคนขอมูล
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1.บุคลากรมีความเขาใจการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น
2.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู
3.มีสถานที่ใหจัดกิจกรรมไดหลากหลาย
4.ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดการความรูเปนผูมีความรูความสามารถ และดําเนินการถายทอดความรูให
บุคลากรไดอยางมีคุณภาพ
5.บุคลากรทุกระดับของสํานักบรรณสารสนเทศใหความสําคัญและความรวมมือในการดําเนินการอยางเต็มที่
6.การจัดระดมสมองบุคลากรของศูนยสารสนเทศ ที่ทําหนาที่ตอบปญหานักศึกษา เปนผลทําใหทุกคนมีสวน
รวมกันและมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนางาน
7.บุคลากรของศูนยสารสนเทศ ที่มีประสบการณในการตอบปญหา จึงเปนขอมูลขององคในการนํามาชวยในการ
วิเคราะห คัดแยก ประเด็นในการจัดหมวดหมูฐานขอมูล
8.ผูบริหารไดใหความอนุเคราะหสงโปรแกรมเมอรมาชวยวางระบบและออกแบบหนาเว็บใหมีความนาสนใจ และ
สามารถใชงานไดอยางสะดวก ในการเขาถึงขอมูลและสืบคนขอมูล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ในกรณีที่ระบบ IT ของมหาวิทยาลัยขัดของจะสงผลกระทบตอการใชฐานขอมูลในการสืบคน
หลักฐานอางอิง :
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.)
1. เอกสารการทบทวนและจัดทําแผนงาน / โครงการ การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
2. โครงการจัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่องทิศทางการพัฒนาการจัดการความรูสูภาคปฏิบัติ
3. โครงการจัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่อง การปรับกระบวนงาน
4. โครงการจัดสัมมนาเสริมสรางความรู เรื่อง การทํา Mind Map
5. โครงการการศึกษาดูงาน กรมการขนสงทางบก และกรมการกงสุล
6. โครงการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย : การปรับกระบวนงาน
7. โครงการจัดกิจกรรม KM DAY ประจําป 2551
8. สรุปการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม
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สํานักบรรณสารสนเทศ (สบ.)
1. รายงานการประชุมผูบริหารสํานักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 17/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 , ครั้งที่
18/2550 วันที่ 12 ธันวาคม 2550 , ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 , ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 12 มีนาคม
2551,ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 23 เมษายน 2551, ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551, ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 25
มิถุนายน 2551, ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551, ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 22 สิงหาคม 2551 , ครั้งที่
15/2551 วันที่ 13 ตุลาคม 2551
2. แผนการจัดการความรู เรื่องการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอย 2 คณะ คําสั่งสํานักบรรณสารสนเทศ ที่ 002/2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู สํานักบรรณสารสนเทศ 1 ฉบับ
4. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ของคณะทํางานยอย 2 แผนงาน คือ
4.1 แผนการดําเนินงานของคณะทํางานกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสืออางอิง
4.2 แผนการดําเนินงานของคณะทํางานกําหนดกระบวนงานประเมินและการคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ
กลุมหนังสืออางอิง
5. เอกสารสรุปขอบเขต/ประเด็น/หัวขอความรูเรื่อง นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสือ
อางอิงของ มสธ. กรณีหมวด H (สังคมศาสตร) และหมวด Z (บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร)
ตามการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน1 ชุด
6. เอกสารสรุปขอบเขต/ประเด็น/หัวขอความรูเรื่อง กระบวนการประเมินและคัดออกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศกลุมหนังสืออางอิงของ มสธ.
ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)
1. รายงานการประชุมทบทวนการจัดทําแผนการจัดการความรู
2. ขอมูลการวิเคราะหประเด็นคําถามเปนรายเดือน/รายป
3. ขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่ไดรวบรวมไวเปนหมวดหมูในแตละหัวขอ
4. ฐานขอมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่ปรากฏในโฮมเพจของศูนยสารสนเทศโฮมเพจ
WWW/ Stou.ac.th/thai/offices/ope/information/Webinfo/index.html
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชฐานขอมูล
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
รศ. ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ )
โทรศัพท: 0-2504-7002
รศ.ดร. ลัดดาวัลย เพชรโรจน
(ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)
โทรศัพท: 0-2504-7501
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล :
นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร
โทรศัพท: 0-2504-7525
นางพิมพา สมใจ
โทรศัพท: 0-2504-7528
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
คิดเปนรอยละ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 60

ระดับ 2
รอยละ 70

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
75
74
5
10
6.6666
13.5135

ระดับ 3
รอยละ 80

ระดับ 4
รอยละ 90

ระดับ 5
รอยละ 100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการดําเนินงาน
13.5135

(3)
คาคะแนน
ที่ได
1.0000

(4)= (3)x(1)/ 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0204

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. สํานักวิชาการไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 รวบรวมขอมูลจํานวนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอนทั้งหมด
1.2 ตรวจสอบจํานวนหลักสูตรที่ สกอ.ประทับตรารับทราบการใหความเห็นชอบ แลวคัดแยกเปนหลักสูตรที่เปดสอน
และไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. กอน/หลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
(ตุลาคม 2548)
1.3 สรุปจํานวนหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงหลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 (ตุลาคม 2548)
2. ปจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการดานการจัดอาจารยประจําหลักสูตรที่เปดสอนกอนประกาศ
ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว
ดังนี้
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดยการยุบรวมหลักสูตรใหอยูภายใตศาสตรใหญที่ครอบคลุมแขนงวิชา/วิชาเอกนั้น ๆ
และยุบรวมหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) และปริญญา (ตอเนื่อง) เขาดวยกัน
2.2 ปดหลักสูตรที่มีนักศึกษานอย หรือไมถึงจุดคุมทุน
2.3 ใหสาขาวิชาขอจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มตามความตองการจําเปน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1.มหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. สกอ. เรงรัดการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบการศึกษาทางไกล ตองมีการเตรียมการลวงหนากอนเปดสอน
อยางนอย 1 1/2 ป การปรับปรุงและการบริหารหลักสูตรจะคลองตัวนอยกวาการปรับปรุงและบริหารชุดวิชาใหทันสมัย
ดังนั้น เทาที่ผานมาจึงมีการปรับปรุงชุดวิชามากกวาการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ เนื่องจากจะกระทบกับนักศึกษาเกา
ที่อยูในระบบจํานวนมาก
หลักฐานอางอิง :
1. รายชื่อหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. หลักสูตรฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สกอ. ประทับตรารับทราบการใหความเห็นชอบ
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 23 : ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
รศ. ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร
( รองอธิการบดีฝายวิชาการ )
โทรศัพท: 0-2504-7525
โทรศัพท: 0-2504-7002
นางสาวรัชนี พลแสน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย เพชรโรจน
โทรศัพท: 0-2504-7529
(ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)
คณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โทรศัพท: 0-2504-7501
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 เพื่อดําเนินงานวิจัยตาม
ประเด็นยอย 7 ประเด็น
2. มีการประชุมคณะทํางานฯ 3 ครั้ง เพื่อรางแบบสอบถามสําหรับสอบถามคณาจารยและนักศึกษา
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 3,286 คน
4. เก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารย จํานวน 299 คน
5. ประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหขอมูล
7. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
8. มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาผลการวิจัยและปรับแกไข
เกณฑการใหคะแนน :

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

อาจารยประจําสวนใหญ อาจารยประจําสวนใหญ อาจารยประจําสวนใหญ อาจารยประจําสวนใหญ อาจารยประจําสวนใหญ
รอยละ 75 ปฏิบัตไิ ด รอยละ 75ปฏิบัติได รอยละ 75 ปฏิบัตไิ ด รอยละ 75ปฏิบัติได รอยละ 75ปฏิบัติได
7 ประเด็นยอย
6 ประเด็นยอย
5 ประเด็นยอย
3-4 ประเด็นยอย
1-2 ประเด็นยอย
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(1)
น้ําหนัก
(รอยละ)
2

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน
5

(3)
คาคะแนน
ที่ได
5.0000

(4)= (3)x(1) / 98*
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1020

หมายเหตุ * เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. เห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดที่ 19 (น้ําหนักรอยละ 2 )
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของ มสธ. ออกจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทําใหคาน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม
รอยละ 100 เปนรอยละ 98
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
1. ก.พ.ร.กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทําเปนรายงานการวิจัยเชิงประเมินการสอนของอาจารยโดยทีมงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่ 702/2551 แตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประจําปงบประมาณ 2551 ใหคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประเมินและจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551
2. คณะทํางานฯดังกลาวมีการประชุม 3 ครั้ง จัดทํารางแบบสอบถามคณาจารยและนักศึกษาตามประเด็นยอยทั้ง 7
ประเด็น
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 3,286 คน
4. เก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารย จํานวน 299 คน
5. ประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหขอมูล
7. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
8. มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาผลการวิจัยและปรับแกไข
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การรวบรวมขอมูลใชระยะเวลานาน ทําใหมีระยะเวลานอยในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

( 3 ) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งที่ 702/2551 เรื่อง แตงตั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551
2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. แบบสอบถามสําหรับคณาจารย
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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