รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2560 รอบ 12 เดือน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
พฤศจิการยน พ.ศ. 2560

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงปม. 2560  รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัด

ค่า
ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/
ผู้ให้
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ ข้อมูล
4.7.1 ผล
ร้อยละ
ในแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
การ
90
2560 ระดั บมหาวิทยาลั ย ก าหนดตั ว ชี้วั ด ค่ า เป้ า หมายการด าเนิน งานทั้ ง ปี
ดาเนินงาน
จานวน 97 ตัวชี้วัด โดยในรอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถ
ตาม
ติดตามผลการดาเนินงาน จานวน 91 ตัวชี้วัด เนื่องจาก 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละ
แผนปฏิบัติ
ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มีค วามพึ ง พอใจต่อ การรั บส่ ง เอกสาร และสื่อ การสอน
ราชการ
ทันเวลา 2) ระดับความสาเร็จของการจัดทาประกาศจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์
ประจาปีง
3) จ านวนผลงานในการส ารวจ STOU POLL 4) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ
ปม. 2560
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต่ อ การจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคต 5) ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน
การด าเนิน งานตามเกณฑ์รางวั ล คุณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award :
TQA) (C49) และ 6) ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิน การตามมาตรการ/
กิจกรรมใน Corporate Risk (C48) ดังรายละเอียดที่ปรากฎในภาคผนวก
ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จานวน 91 ตัวชีว้ ัด
สามารถสรุปผลการดาเนินงานในแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งปม. 2560 จาแนกตามพันธิกจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
4.7.1 ผล
การ
ดาเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปีง
ปม. 2560

ร้อยละ
90

1. ร้อยละของผลการดาเนินงานจาแนกตามพันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการศึกษา
ทางไกลและองค์ความรูด้ ้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน
และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม
ฐานความรู้
พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ของชาติ
พันธกิจที่ 5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาของ
โลก
รวม 5 พันธกิจ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
76.44

70.74
90.88

66.67
90.69
80.48

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ผู้ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อมูล

2. ร้อยละผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ
พันธกิจ
ที่ 1. เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/กาลังคนของประเทศ ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูร่ ะดับสากล
ที่ 2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการให้บริการการศึกษาสู่สากล
ที่ 4. พัฒนาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและ
การพัฒนาประเทศ
ที่ 5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมุ่ง
ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่ 6 ส่งเสริมทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาอุทยาน
การศึกษา เพื่อเผยแพร่และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติอย่าง
ยั่งยืน
ที่ 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสูก่ ารบริหารจัดการที่ดี
ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วัฒนธรรมองค์กร และมุง่ สูเ่ ป็นสากล - Our STOU Culture
ที่ 9. นาไอซีทีมาใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในทุกพันธกิจ - iDU ( ICT-Driven University )
ที่ 10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพที่เอื้อต่อการ
ทางานและการเรียนรู้

ร้อยละ
ความสาเร็จ
79.90
86.87
66.26
70.74
90.88
66.67

82.27
97.18
94.29
100

ทั้งนี้ เมื่อนามาเทียบบัญญัตยางค์ เพื่อหาช่วงคะแนน ตามเกณฑ์ Audit
Committee รอบ 12 เดือน
เกณฑ์
12 ด.

5
ร้อยละ
90

4
ร้อยละ
85

3
ร้อยละ
80

2
ร้อยละ
75

1
ร้อยละ
70

ได้ร้อยละและค่าคะแนน ดังนี้ 80.48X3 / 80 = 3.01 คะแนน
สาหรับรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายตัวชี้วัดทั้ง 91 ตัวชี้วัด
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารภาคผนวก

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี ของ มสธ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ เปิดสอนตาม
แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

ร้อยละ

>80
(ภาค 1
และ2/59)

42.86

2 ร้อยละของหลักสูตร ในสาขาวิชาที่ผ่านกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (KPI ใหม่ ปีงป ม. 2560)

ร้อยละ

≥65

59.89

3 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินงานผลิตชุด
วิชาใหม่ / ปรับปรุงชุดวิชาเพือ่ เปิดสอนตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ร้อยละ

100
(1 และ
2/59)

99.40

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

76.44 ทั้งหมด 38 KPI ไม่นำมำคำนวณ 1 KPI (N/A) เหลือ 37 KPI
53.58
- พบว่า มีจานวนหลักสูตรที่เสนอเข้าแผนเพือ่ พัฒนาและเปิดสอนปี
การศึกษา 2559 จานวน 14 หลักสูตร สามารถดาเนินการพัฒนาและ
เปิดสอนแล้วเสร็จ จานวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 42.86

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายวิชาการ
-สาขาวิชา

-ที่มา : รายงานติดตามประเมินผลเป้าหมายด้าน
การจัดการศึกษาด้านหลักสูตร ชุดวิชา ประจาปี
การศึกษา 2559 ของกผ.

92.14

- สาหรับรอบ 12 เดือน ขอใช้ผลการประเมินตนเองของปีการศึกษา
-ฝ่ายวิชาการ
2559 พบว่า มสธ.มีหลักสูตรที่เปิดสอนในทุกระดับการศึกษา จานวน -สาขาวิชา
58 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ยังใช้ของ
ปี 48) จานวน 33 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 25 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 56.89

-ที่มา : ฐานข้อมูลกลางประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559

99.40

-ในภาค 2/60 มี 9 สาขาวิชา ที่ต้องมีดาเนินงานผลิตชุดวิชาใหม่ /
-ฝ่ายวิชาการ
ปรับปรุงชุดวิชาเพือ่ เปิดสอนในภาค 2/59 ให้แล้วเสร็จร้อยละ 100
-สาขาวิชา
พบว่ามีสาขาวิชารศ. ที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จาก
5 ชุดวิชาสาเร็จเกือบสมบูรณ์ ร้อยละ 94.67 ทาให้รอ้ ยละเฉลี่ย
ความสาเร็จในภาพรวมของ มสธ.อยู่ที่ 99.40

-ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตและติดตามชุด
วิชาของ สว.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

4 จานวนนักศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา (สะสม) (Cre-C24) (ทุกระดับ :
ภาค 2/59+ภาค1/60)

คน

32,552
(ภาค 2/59)
+1/60)

22,596
(1/60)

100.00

ปีงปม. 2560 นับจากจานวน นศ.ใหม่ ภาค 2/59+1/60 พบว่า
-ภาค 2/59 มีจานวน นศ.ใหม่ 12,025 คน
-ภาค 1/60 มีจานวน นศ.ใหม่ 22,596 คน
รวม นศ.ใหม่ปีงปม. 2560 = 34,621
ปีงปม. 2559 นับจากจานวน นศ.ใหม่ ภาค 2/58+1/59 พบว่า
-ภาค 2/58 มีจานวน นศ.ใหม่ 13,242 คน
-ภาค 1/59 มีจานวน นศ.ใหม่ 20,841 คน
รวม นศ.ใหม่ ปีงปม. 2559 = 34,083 คน
** ดังนัน้ เมื่อเทียบจำนวน นศ.ใหม่ กับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีจำนวน
เพิม่ ขึ้น 538 คน

- ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริการ / ฝ่าย
วิชาการ -งานประชาสัมพันธ์ /
ศวน. / สบศ. / สบฑ / สทว / ศ.
สารสนเทศ / สาขาวิชา

-ที่มากองแผนงาน

5 สัดส่วนของนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
: วิทยาศาสตร์สุขภาพ : สังคมศาสตร์

สัดส่วน

12:12:76

9:6:85

71.05

-เป็นข้อมูล นศ.ใหม่ภาค 2/2559 และ 1 / 2560 (ณ. ต.ค.60) ในทุก
ระดับการศึกษา จาแนกเป็น
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3,215 คน
2. ด้านวิทยศาสตร์สุขภาพ จานวน 2,035 คน
3. ด้านสังคมศาสตร์ จานวน 29,307 คน

-ฝ่ายวิชาการ
-สาขาวิชา/สว

-ที่มา : กองแผนงาน

6 จานวนหลักสูตรใหม่นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
(C18) (ภาค 1/60)

หลักสูตร

≥1

0

0

- หลักสูตร IMBA และ IMPA เลื่อนการเปิดสอนจึงไม่มีหลักสูตรที่
พัฒนาแล้วเสร็จ

-ฝ่ายวิชาการ
-สาขาวิชา/สว / สบฑ.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

7 ร้อยละของบัณฑิตที่นาวุฒกิ ารศึกษาไปปรับวุฒิ/ปรับ
ตาแหน่ง หรือนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฎิบัติงาน/ชีวิตประจาวัน (จาแนกตามสาขา) (C27) **

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)
ร้อยละ

93

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
79.36

85.33

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

- เป็นข้อมูลบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ที่
-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายการเงินฯ
มหาวิทยาลัยสารวจเพือ่ นาผลมาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี -สาขาวิชา / สว/สวพ. :รายงาน
การศึกษา 2559 โดยใช้วิธีเก็บแบบสารวจจากผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 5,550 คน แต่ตอบแบบสารวจที่สมบูรณ์ว่าได้นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุดถึงมากที่สุด (ไม่นับผู้ที่ตอบ "ไม่ระบุ" ใน
แบบสอบถาม) กลับมา จานวน 1,059 คน มีผลการดาเนินงานเท่ากับ
ร้อยละ 79.36

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ที่มา : ฐานข้อมูลกลางประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

8 ร้อยละ / ระดับคะแนน ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (C28)

ร้อยละ

9 ระดับคะแนนของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกที่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (C30) (สมศ2.)

ระดับ
คะแนน

90

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
98.33

(ระดับ
คะแนน 4)

(4.30)

4.5

4.34

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

100.00

- เป็นผลสารวจจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของ ผู้บังคับบัญชา/
ผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก มสธ. ปีการศึกษา 2558 จานวน
11,936 ฉบับ ตอบกลับ จานวน 2,670 ฉบับ ผลความพึงพอใจตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (7 ด้าน) เท่ากับ 4.37

96.44

- ผลระดับคะแนนของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกที่เป็นไปตามกรอบ -ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( 5 ด้าน) เท่ากับ 4.34
-สาขาวิชา / สว. / สบฑ./สบศ.

10 ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ (C31)

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการ
-สาขาวิชา / สว. / สบฑ./สบศ.

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ที่มา : รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มสธ. 2558 จัดทาโดย
สานักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

-ที่มา : รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มสธ. 2558 จัดทาโดย
สานักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

-ฝ่ายวิชาการ
-ที่มา : ฐานข้อมูลกลางประกันคุณภาพการศึกษา
-12 สาขาวิชา (โท) / สบฑ. รายงาน ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาโท ร้อยละ

≥50

43.67

87.34

-ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 774 ราย
-จานวนบทความที่ได้รบั การเผยแพร่ จานวน 338 ผลงาน
-คิดเป็นร้อยละของการตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับปริญญาโท เท่ากับ
43.67

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ

100

161.54

100.00

-ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 13 ราย
-จานวนบทความที่ได้รบั การเผยแพร่ จานวน 21 ผลงาน
-คิดเป็นร้อยละของการตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับปริญญาเอก เท่ากับ
161.54

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

11 จานวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
และการเรียนการสอนระดับนานาชาติระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมภายใต้
ข้อตกลง (active) (C22)

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

ฉบับ/เรื่อง

20

26

100

-เป็นผลการดาเนินงานที่สะสมจากปี 59 โดยในปี 59 มีกิจกรรม
-ฝ่ายวิชาการ
ภายใต้ข้อตกลง (active) จานวน 22 กิจกรรม และปีงปม. 2560 อีก 4
-สาขาวิชา /หน่วยงาน ที่มี MOU
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรม โดยปีงปม. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ กับต่างประเทศ
1. เข้าร่วมการประชุม the OU5
- Presidents’ Meeting andthe OU5 Collaborative Research
Presentation ณ เมือง Tagaytay ประเทศฟิลิปปินส์
- การจัดทาหลักสูตร Language Course MOOCs
2. กิจกรรมภายใต้ MOU กับ University of the Philippines Open
University
3.เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อเรื่อง Leadership and Innovation for the
Future in Open and Distance Learning
4. จัดทาโครงการ Short –Term Staff Exchange Progra

-ที่มาระบบ e-Permance ของงานวิเทศฯ

12 จานวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
ฉบับ/เรื่อง
และการเรียนการสอนระดับนานาชาติระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ที่เพิม่ ขึ้น (C23)

1

4

100

-ในปีงปม. 2560 มสธ.มีจานวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทาง
วิชาการเพิม่ ขึ้นใหม่ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. MOU กับ Shanghai Open University
2. MOU กับ Wawasan Open University
3. MOU กับ University of New Englalnd
4. MOU กับ Lyceum of the Philippines University

-งานวิเทศฯ

-ที่มาระบบ e-Permance ของงานวิเทศฯ

13 จานวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระหว่าง มสธ.กับหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ
(ด้านหลักสูตร / ด้านสื่อ / ด้านบริการ) (KPI ใหม่ ปีง
ปม. 2560)

3

1

33.33

-มีความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
คูข่ นานระหว่างปวช.สู่ปริญญาตรี

-ฝ่ายวิชาการ / สาขาวิชา /
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ / สบ.

-ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

ฉบับ/เรื่อง

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

14 จานวนนวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย
(u –Learning) (Ubiquitous Learning) (C14)

เรื่อง/
รายการ

15 ร้อยละของชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนในระบบ
e-Learning ตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ร้อยละ

ระดับปริญญาตรี (C15) ร้อยละ

120

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
181

100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

-มีจานวนนวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย (u –Learning) -ฝ่าย ICT / ฝ่ายวิชาการ/- สทศ / -ที่มาระบบ e-Permance ของสานักเทคโนโลยี
ที่เผยแพร่บน YouTube และทางช่องสถานี STOU CHANNEL จานวน
สาขาวิชา
การศึกษา
181 รายการ
-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวิชาการ/
-สทศ / สาขาวิชา

≥7
(1+2/59)

4.17

59.57

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

1) ภำค 1/59
1.1 มีจานวนชุดวชิาe-Learningที่ผลิตครบตามองค์ประกอบ
จานวน 9 ชุดวชิา
1.2 มีจานวนชุดวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 396 ชุดวิชา
คิดเป็นร้อยล 2.27 เมื่อเทียบกับชุดวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด
2) ภำค 2/59
2.1 มีจานวนชุดวชิาe-Learningที่ผลิตครบตามองค์ประกอบ
จานวน 8 ชุดวชิา
1.2 มีจานวนชุดวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 420 ชุดวิชา
คิดเป็นร้อยล 1.90 เมื่อเทียบกับชุดวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด
รวมปีภำคกำรศึกษำ 2559 เท่ำกับ 4.17 (2.27+1.90)

-ที่มา :
1) ชุดวิชา e-Learning ทั้งในระดับป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา ในระบบ e-Permance ของ สทศ.
2) ชุดที่เปิดสอนทั้งหมด
2.1 ป.ตรี ข้อมูลของ สทว. โดยป.ตรีไม่นับชุด
ประสบการ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติ
2.2 ระดับบัณฑิต ข้อมูลของ สบฑ. โดยไม่นับชุด
ค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ระดับบัณฑิตศึกษา (C16) ร้อยละ

75
(1+2/59)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
74.96

99.95

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

1) ภำค 1/59
1.1 มีจานวนชุดวชิาe-Learningที่ผลิตครบตามองค์ประกอบ
จานวน 61 ชุดวชิา
1.2 มีจานวนชุดวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 138 ชุดวิชา
คิดเป็นร้อยล 44.20 เมื่อเทียบกับชุดวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด
2) ภำค 2/59
2.1 มีจานวนชุดวชิาe-Learningที่ผลิตครบตามองค์ประกอบ
จานวน 52 ชุดวชิา
1.2 มีจานวนชุดวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 169 ชุดวิชา
คิดเป็นร้อยล 30.76 เมื่อเทียบกับชุดวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด
รวมปีภำคกำรศึกษำ 2559 เท่ำกับ 74.96 (44.20+30.76)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

16 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาในการใช้สื่อ e-Learning ใน
ชุดวิชาจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

≥50
(1+2/59)

70.55

100

1) ภำค 1/59
1.1 มีนักศึกษาลงทะเบียน 3,385 คน
1.2 นักศึกษาเข้าใช้สื่อ 2,481 คน
คิดเป็นร้อยละนักศึกษำที่เข้ำใช้สื่อฯ เท่ำกับ 73.29
2) ภำค 2/59
2.1 มีนักศึกษาลงทะเบียน 3,385 คน
2.2 นักศึกษาเข้าใช้สื่อ 2,225 คน
คิดเป็นร้อยละนักศึกษำที่เข้ำใช้สื่อฯ เท่ำกับ 65.73
รวมปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำในกำรใช้สื่อ
e-Learning เท่ำกับร้อยละ 70.55

ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ

≥85
(1+2/59)

96.17

100

1) ภำค 1/59
1.1 มีนักศึกษาลงทะเบียน 1,677 คน
1.2 นักศึกษาเข้าใช้สื่อ 1,610 คน
คิดเป็นร้อยละนักศึกษาที่เข้าใช้สื่อฯ เท่ากับ 96.02
2) ภำค 2/59
2.1 มีนักศึกษาลงทะเบียน 1,070 คน
2.2 นักศึกษาเข้าใช้สื่อ 1,032 คน
คิดเป็นร้อยละนักศึกษาที่เข้าใช้สื่อฯ เท่ากับ 96.44
รวมปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำในกำรใช้สื่อ
e-Learning เท่ำกับร้อยละ 96.17

ผู้รับผิดชอบ

-ฝ่าย ICT
-ฝ่ายวิชาการ
-สทศ
-สาขาวิชา

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

ที่มา : สทศ.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

17 จานวนรายการที่ผลิตใหม่ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ออกอากาศผ่าน STOU Channel

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รายการ

100

84

84.00

18 จานวนกิจกรรม / ทุนอุดหนุนการพัฒนาสื่อการศึกษา
ทางไกล

ทุน

≥1

1

19 จานวนกิจกรรมหรือผลผลิต (ใหม่ / ปรับปรุงจากเดิม )
ที่สนับสนุน/ช่วยเหลือการเรียนรู้ในระบบการศึกษา
ทางไกลหรืออีเลิรน์ นิ่ง (C13)

กิจกรรม
เรื่อง

6

20 จานวนชุดวิชาที่เพิม่ ขึ้นของการสอนเสริมแบบออนไลน์
(e-Tutorial) (C17)

ชุดวิชา

60

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวิชาการ
-สทศ / สาขาวิชา

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ. (ก3)

100

-ในปีงปม. 2560 สทศ. ได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
-ฝ่าย ICT / ฝ่ายการเงินฯ
"แนวโน้นสื่อการศึกษาทางไกลยุค 4.0" เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 /ฝ่ายวิชการ
ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
-สทศ / สวพ. / สาขาวิชา
ทั้งนี้ ในส่วนของการเสนอขอรับทุนวิจัยสื่อการศึกษาทางไกลคงยังไม่
มีผู้เสนอโครงการของรับทุน

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ. (ก3)

10

100

-ได้แก่ Line, Facebook live, MOOC, LOM, e-Learning, e-Tutorail,
อบรมก่อนสอบ , จัดทาคูม่ ือ e-Learning, Help Deak, อบรมการใช้
e-Learning, จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

-ฝ่ายวิชาการ, ฝ่าย ICT
-สาขาวิชา, สทศ.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสาขาวิชา, สทศ.

23

38.33

-รอบ 12 เดือนใช้ข้อมูลจาก สทศ. โดยในปีงปม. 2560 มีชุดวิชาที่มี
การจัดสอนเสริมแบบออนไลน์ (e-Tutorail) 23 ชุดวิชา

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่าย
บริการ / สทศ. / สาขา/ สบศ

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ.

-ป.ตรี
1) มีผู้สาเร็จการศึกษารุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2555 ที่สาเร็จภายใน
ระยะเวลา 4 ปี จานวน 2,713 คน
2) มีนศ.รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2555 ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2558
จานวน 11,130 คิดเป็นร้อยละนศ.ป.ตรีที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 24.38

-ฝ่ายวิชการ / ฝ่ายบริการ
-ฝ่ายICT
-สว / สบศ. / สทศ. สาขาวิชา /
สทว. /สบฑ

ที่มา : กองแผนงาน

21 ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
(C11) (ผู้สาเร็จปี 57)
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

12.46

24.38

100

ระดับปริญญาโท ร้อยละ

18.41

20.67

100

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ

12.31

0

0

-จาแนกเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ จานวน 24 รายการ ( 6 ชุดวิชา)
-รายการวิทยุกระจายเสียง จานวน 60 รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ป.โท
1) มีผู้สาเร็จการศึกษารุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 ที่สาเร็จภายใน
ระยะเวลา 2 ปี จานวน 261 คน
2) มีนศ.รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2558
จานวน1,236 คน คิดเป็นร้อยละนศ.ป.โทที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ
20.67
-ป.เอก
1) ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษารุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 ที่สาเร็จภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
22 ร้อยละเฉลี่ยอัตราการสอบผ่านของนักศึกษาระดับ ป.
ตรีต่อจานวนผู้เข้าสอบระดับป.ตรีทั้งหมด

ร้อยละ

59
(1+2/59)

48.98

83.02

1) สอบไล่ภำค 1/ 59 นับเฉพำะนศ.ที่มำสอบ และสอบผ่ำน
1.1 มาสอบ 157,436 (คน-ชุด)
1.2 สอบผ่าน 86,510 (คน-ชุด)
คิดเป็นร้อยละ 54.94
2) สอบไล่ภำค 2/ 59 นับเฉพำะนศ.ที่มำสอบ และสอบผ่ำน
2.1 มาสอบ 145,674 คน
2.2 สอบผ่าน 61,972 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.54
เฉลี่ยรวม 2 ภำคกำรศึกษำ เท่ำกับ 48.98
(148,482*100/ 303,110) คน-ชุด

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหาร
ที่มา : สทว. ข้อมูลสถิติวัดผลการศึกษา
-ฝ่ายบริการ
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/then/stat/ore.a
-สบศ. / สว./ศวน. สทว. (ให้ข้อมูล) spx

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

23 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาใหม่ที่ออกกลางคันในปี
ถัดไป (C12)
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

17.00

25.45

74.53

ระดับปริญญาโท ร้อยละ

18.00

24.76

70.39

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ

5.53

24.55

4.17

24 จานวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับ

คน

≥179,960

173,478

25 จานวนของศิษย์เก่าที่ได้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
(C29)

คน

40
(สะสม
56-60)

23

57.50

26 ร้อยละความสาเร็จของการนาระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริการได้จริง (C34.1-2) : ระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและบริการนักศึกษา

ร้อยละ

100

98.69

98.69

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

-เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ปี 2554-2558 โดย
1. ป.ตรี มีนศ.ใหม่ จานวน 228,438 คน ออกกลางคันในปีที่ 2 จานวน
58,145 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45
2. ป.โท มีนศ.ใหม่ จานวน 8,961 คน ออกกลางคันในปีที่ 2 จานวน
2,219 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76
3. ป.เอก มีนศ.ใหม่ จานวน 224 คน ออกกลางคันในปีที่ 2 จานวน 55
คน คิดเป็นร้อยละ24.55

96.40 -นศ.คงอยู่ (ใหม่+เก่า) ภาค 1/2559 = 89,919 คน
-นศ.คงอยู่ (ใหม่+เก่า) ภาค 2/2559 = 83,559 คน
รวม นศ.คงอยูป่ กี ำรศึกษำ 2559 = 173,478 คน

-ในปีงปม. 2560 มีศิษยเก่าที่ได้รบั โลห์รางวัล จานวน 23 คน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายบริหาร
-ที่มา : งานสารสนเทศเพือ่ การบริหารฯ กอง
-ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
-สบศ. / ศ.สารสนเทศ / ศวน./นต /
สาขาวิชา
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ฝ่ายบริการ / ฝ่ายวิชาการ
/ ฝ่ายบริหาร / ศวน.
-สบศ. / ศ.สารสนเทศ
สาขาวิชา /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ที่มา : งานสารสนเทศเพือ่ การบริหารฯ กอง
แผนงาน ณ 16 ต.ค. 2560

-ฝ่ายวิชาการ / สบฑ.
-สาขาวิชา / สบศ.

- ที่มา : สบศ.

-ฝ่าย ICT / สว.
-สค. / สทว. / สบฑ.

-ที่มา : e-Performance ของ สค.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

27 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบติดตามบัณฑิต
(Student Care) (KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)
ระดับ 1 = แต่งตั้งคณะทางาน
ระดับ 2 = สารวจ Requirement
ระดับ 3 = จัดทา TOR
ระดับ 4 = ทดสอบระบบ
ระดับ 5 = เปิดใช้งานระบบ

ระดับ

3

0

0

28 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการ
รับส่งเอกสาร และสื่อการสอนทันเวลา

ร้อยละ

60

N/A

N/A

29 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของการนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริการได้จริง (C34.2-2) :
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษา

คะแนน

4.3

3.28

76.28

30 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจ
บริการของหน่วยงาน (ให้บริการการศึกษาและ
นักศึกษา C54)

คะแนน

4.5

4.58

100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

-ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวสู่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

-ฝ่าย ICT
-สทว. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

- ที่มา : สทว.

-เป็นผลสารวจของสนง.สภาในการติดตามความพึงพอใจต่อการรับส่ง - คกก. Audit Committee / สนง. -ที่มา : สนง.สภาฯ
เอกสาร และสื่อการสอนทันเวลาจากนศ.ที่ตอบแบบสารวจ โดยในปีง สภาฯ / ฝ่ายบริการ / สานักบริการ
ปม. 2560 อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล
-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวิชาการ
-สค. / สทว. / สบฑ. / สว.

-เป็นข้อูลจาก ศวน. 10 แห่ง, ศูนย์สารสนเทศ, สบ, สพ-ฝึกอบรม

-ที่มา : e-Performance ของ สค.

-หน่วยงานที่ให้บริการแก่
-ที่มา : e-Performance ของ ศวน., ศ.สารสนเทศ,
ผู้รบั บริการภายนอกมหาวิทยาลัย สบ. และสพ.-ฝึกอบรม

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

31 จานวนกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวกับศิษย์เก่า (KPI
ใหม่ ปีงปม. 2560)

ด้ำนวิจัย
32 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รบั การอนุมัติทุนภายใน
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)
กก./คก.

โครงการ

33 จานวนที่เพิม่ ขึ้นของโครงการวิจัยด้านการศึกษา
โครงการ
ทางไกลใหม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (KPI ใหม่ ปีงปม.
2560)

≥3

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
2

>50

50

2

0

66.67

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

-มี 2 กิจกรรมที่ดาเนินการเกี่ยวกับศิษย์เก่า ได้แก่ มอบโล่ศิษย์เก่า
และส่งสารศิษย์เก่า

70.74 ทั้งหมด 14 KPI ไม่นำมำคำนวณ 1 KPI (N/A) เหลือ 13 KPI
100
-จาแนกเป็น
1. วิจัยด้านการศึกษาทางไกล จานวน 16 โครงการ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ จานวน 23 โครงการ
3. วิจัยสถาบัน จานวน 11 โครงการ
0

- ปีงปม. 2559 อนุมัติโครงการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลไว้ 16
โครงการ
-ปีงปม. 2560 อนุมัติโครงการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลไว้ 16
โครงการ เท่ากับปี 2559 จึงแสดงว่าไม่มีการอุดหนุนโครงการเพิม่ ขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายบริการฯ / ฝ่ายบริหารร /
ฝ่ายวิชาการ
-สบศ. / งานประชาสัมพันธ์ /
สาขาวิชา

-ที่มา : สบศ.

-ฝ่ายวิชาการ / สวพ. / สาขาวิชา
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

- ฝ่ายวิชาการ / สวพ.

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

34 จานวนโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ (KPI ใหม่
ปีงปม. 2560)

โครงการ

1

4

100

35 สัดส่วนผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในต่างประเทศของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา (C1)

สัดส่วน

≥0.2

0.06

36 สัดส่วนผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในประเทศของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (C2)

สัดส่วน

≥0.2

0.17

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

1) การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสาหรับ
- ฝ่ายวิชาการ / สวพ.
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี : วส. และมรภ.สวนสุนันทา
2) แนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดย
ผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศษ, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
3) ลักษณะบุคลากรและผลการทางานขององค์การตามแนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ศปและกส.
4) การพัฒนารูปแบบบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
: ศศ. และวจ.

ที่มา : สวพ.

30.00

-มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ (ปีงปม. 2559) จานวน 23 ผลงาน
-มีอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา จานวน 371 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.06

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย ICT / ฝ่าย
วางแผนฯ
-12 สาขาวิชา

ที่มา : หลักฐาน ข้อ 3.17 ร้อยละของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ e-Performance ของ
สวพ. (ก3)

85.00

-มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ (ปีงปม. 2559) จานวน 66 ผลงาน
-มีอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา จานวน 371 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.17

- สทศ. / สทว. / สวพ

ที่มา : หลักฐาน ข้อ 3.17 ร้อยละของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ e-Performance ของ
สวพ. (ก3)

37 เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (C3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บาท

≥60,000

65,038

100

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

≥50,000

27,330

54.66

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท

≥25,000

169,834

100

ที่มา : หลักฐาน เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา e-Performance
ของ สวพ. ณ เดือน มิ.ย. 60

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

38 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนโยบายหรือผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือรายได้ไม่ต่ากว่าในระดับ
ชุมชน (C4)

ผลงาน

≥20

24

100

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย ICT
-12 สาขาวิชา / สวพ. / สทศ.
สทว. /หน่วยงานที่มีความพร้อม
และมีแผนที่ขอทาวิจัย

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ 12 สาขาวิชา

39 จานวนผลงานวิจัยที่นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษา (C5)

ผลงาน

≥20

30

100

-ฝ่ายวิชาการ / สทว.
-ฝ่าย ICT / สวพ. /สทศ
หน่วยงานที่มีความพร้อมและมี
แผนที่ขอทาวิจัย

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ 12 สาขาวิชา

ฉบับ

1

0

0

41 จานวนบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสาร e-JODIL

บทความ

>16

21

100

-ฝ่ายวิชาการ
-สาขาวิชา / สวพ. รายงาน

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

42 จานวนบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสาร AJODL

บทความ

≥4

2

50

-ฝ่ายวิชาการ
-สาขาวิชา / สวพ. รายงาน

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

ระดับ

ประกาศ
ใช้ปีงบประ
มาณ2560

N/A

N/A

-ฝ่ายวิชาการ / สบฑ.

ที่มา : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

40 จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่จดทะเบียน (C53)

43 ระดับความสาเร็จของการจัดทาประกาศจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)

-มหาวิทยาลัยไม่มีผลงานที่มีการสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่จดทะเบียน -ฝ่ายวิชาการ
-ฝ่าย ICT
-12 สาขาวิชา / สทศ. /สทว./สว.

-ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรดาเนินการควบคุม กากับ ดูแล เรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในรูปของคณะกรรมการไปก่อน และปัจจุบันยังไม่มี
การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ส่งผลให้ไม่มีผู้ดาเนินการ
จัดทาประกาศจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

90.88 ทั้งหมด 13 KPI ไม่นำมำคำนวณ 1 KPI (N/A) เหลือ 12 KPI

44 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นต่อปีของผู้เรียนใหม่ในโครงการ
สัมฤทธิบัตรเมื่อเทียบจากปีฐาน 2556 (สะสม) (C25)

ร้อยละ

5

5.07

100

-ปีฐาน 2556 (รุ่น 82-85) = 14,726 คน
-ปีงปม. 2560 (รุ่น 97-99) = 15,473 คน (ณ ต.ค. 2560)
คิดเป็นร้อยละที่เพิม่ ขึ้น (15,473-14,726) / 14,726 X 100 = 5.07

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริหาร
/ ฝ่ายวิชาการ
-สศต. / งานประชาสัมพันธ์
ศวน. /สาขาวิชา / สบฑ /สทว

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

45 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นต่อปีของผู้เรียนสัมฤทธิบัตรใน
โครงการเรียนล่วงหน้า (KPI ใหม่ ปี 60)

ร้อยละ

1

19.42

100

-ปีฐาน = 1,400 คน
-ปีงปม. 2560 (รุ่น 97-99) = 1,672 คน
คิดเป็นร้อยละที่เพิม่ ขึ้น (1,672-1,400) / 1,400 X 100 = 19.42

ศวน. /สาขาวิชา / สบฑ /สทว/สศต ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

46 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรืองานวิจัย (C6)

โครงการ

40

82

100

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย ICT /ฝ่าย
ที่มา : กองแผนงาน
การเงิน
-สาขาวิชา / สทว. / สทศ. / สวท.
- หน่วยงานที่มีแผนพัฒนา
โครงการฯไปสู่ LOM / สวพ.

47 จานวนโครงการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน/สังคมและผู้ด้อยโอกาส (C7)

โครงการ

120

194

100

-คกก.บริการวิชาการฯ / สาขาวิชา ที่มา : กองแผนงาน
/ -เฉพาะหน่วยงานที่มีแผน
ขอรับการจัดสรรงบฯบริการ
วิชาการแก่สังคม (แผ่นดิน)

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

48 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม (C8) (รวมสร้างรายได้ด้วย)

หลักสูตร

10

27

100

49 จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรืออบรม / สอนการใช้
ภาษาต่างประเทศ (C20)

โครงการ

≥6

0

0

-คกก.บริการวิชาการฯ / ฝ่าย
การเงิน
-ผู้รบั ผิดชอบโครงการ / -กผ.

ที่มา : กองแผนงาน

คน

≥20,000

25,553

100

-คกก.บริการวิชาการฯ / ฝ่าย
การเงิน
-ผู้รบั ผิดชอบโครงการ / -กผ.

ที่มา : กองแผนงาน

51 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ (สงป.)

ร้อยละ

˃86

92.04

100

-คกก.บริการวิชาการฯ
-ฝ่ายการเงิน/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ/ กผ. (รายงาน)

ที่มา : กองแผนงาน

52 ร้อยละของผู้รบั บริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

87.00

92.19

100

-คกก.บริการวิชาการฯ/ ฝ่าย
การเงิน
-ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
-กผ. (รายงาน)

ที่มา : กองแผนงาน

53 รายการโทรทัศน์เพือ่ บริการสังคม

รายการ

200

181

90.50

-ฝ่าย ICT
-สทศ. / สาขาวิชา / สศต.

ที่มา : ระบบ e-Performance สทศ. (ก3)

50 จานวนผู้รบั บริการวิชาการ (สงป.)

-ส่วนใหญ่เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house ตามโครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจี
เนียริ่ง จากัด สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานกองทุนพัฒนาสื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค์ บริษัท
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

-ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย ICT /ฝ่าย
ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.
การเงิน
-สาขาวิชา / สทว. / สทศ. / สวท.
-หน่วยงานที่มีแผนพัฒนา
โครงการฯไปสู่ LOM / สวพ.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

54 จานวนผลงานนิทรรศการออนไลน์

ผลงาน

15

33

100

55 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของจานวนชุดวิชาในโครงการคลัง
ปัญญาตารา มสธ.

ร้อยละ

10

10.44

100

-ปี 2559 = 957 ชุดวิชา
-ปี 2560 = 1,057 ชุดวิชา (957+100 )
คิดเป็นร้อยละที่เพิม่ ขึ้น (1,057-957 / 957)X100 = 10.44 %

56 จานวนผลงานในการสารวจ STOU POLL (KPI ใหม่
ปีงปม. 2560)

เรื่อง

≥3

N/A

N/A

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการดาเนินการสารวจความคิดเห็น -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
57 จานวนนักศึกษา / ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

66.67 ทั้งหมด 6 KPI
100

คน

8,000

13,632

โครงการ/
กิจกรรม

29

42

100

59 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รบั การยกย่องในระดับชาติ / นานาชาติ
(C10)

ผลงาน

1

0

0

60 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (C26)

ร้อยละ

90.00

93.04

100

61 จานวนโครงการวิจัย / จานวนสื่อ / จานวน
สารสนเทศท้องถิ่น (KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)

คก./สื่อ/
ระบบ

≥1

0

0

58 จานวนโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก (C9)

-จัดโดยส่วนกลาง 19 โครงการ
-จัดโดยส่วนภูมิภาคผ่านศวน. 10 แห่ง 24

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่าย ICT / สบ.

ที่มา : ระบบ e-Performance สบ. (ก3)

-ฝ่าย ICT
-สบ.

ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผล (AE) สบ.

ที่มา : ประเด็นเสนอที่ประชุมแผนฯปีงปม. 2560
ของสวพ.

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริหาร /
ฝ่ายบริการ
-สศต. / ศวน. / สบ. /ชมรมฯ

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริหาร /
ฝ่ายบริการ
-สศต. / ศวน / สบ.

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต. และศวน 10 แห่ง

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริการ
ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.
ฝ่ายบริหาร
-สศต./สพ. / สบ. /ศวน/สาขาวิชา
-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายวางแผนฯ / ฝ่าย ICT / ฝ่าย
ทรัพย์สินฯ
-ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ สศต

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

62 จานวนโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน หรือพหุสังคมวัฒนธรรม (KPI
ใหม่ ปีงปม. 2560)

ด้ำนบริหำรจัดกำร
63 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ (KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)
คกก./
กิจกรรม

≥2

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ
2

ร้อยละ

90

66.66

64 จานวนโครงการ/หน่วยงาน ที่สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคต (C47)

โครง

10

3

65 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการจัด
โครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคต (C36)

ร้อยละ

80

N/A

100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

1) โครงการพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวไกลในอาเซียน: สังคม ศิลปะ
วัฒนธรรมและภาษา
2) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

90.69 ทั้งหมด 26 KPI ไม่นำมำคำนวณ 3 KPI (N/A) เหลือ 23 KPI
74.07
-ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 32 โครงการ
-ยุติโครงการ 16 โครงการ
-ดาเนินการต่ากว่า / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 15 โครงการ
รวม 63 โครงการ
ทั้งนี้ เมื่อนามาคานวณเป็นร้อยละความสาเร็จ จะไม่นาโครงการที่
ยุติ 16 โครงการมาคานวณ N = 48 โครงการ ดังนั้นจึงคิดเป็นร้อยละ
66.66
(32*100/48)
30.00
- ในปีงปม. 2560 มีการดาเนินงาน จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
กองนิติกร, ศูนย์จริยธรรมการวิจัย และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์จัดตั้ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

N/A

- ยังไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารให้มีการชะลอ
การดาเนินงานเรื่องการปรับสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐไว้ก่อน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบริหาร /
ฝ่ายบริการ
-สศต. / ศวน. / สบศ. – ชมรมฯ

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ สศต

-ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-หน่วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์

- ที่มา : กองแผนงาน

-ฝ่ายการเงินฯ / ฝ่ายบริหาร
-กผ./ กจ. / หน่วยงานที่มีแผนจะ
ขอปรับ / พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารหน่วยงาน

- ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

-ฝ่ายการเงินฯ/ ฝ่ายบริหาร
-กผ.

- ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

66 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) (C49)

ระดับ

มีกระบวนงาน
ทีม่ ีการพัฒนา
คุณภาพเพือ่
การบริหาร
จัดการองค์กร
เพิม่ ขึน้ จากปีที่
ผ่านมา

N/A

N/A

-ขอยกเว้นการประเมินเนื่องจาก มสธ. เลือกดาเนินการประกัน
คุณภาพด้วยระบบ CUPT QA ของ ทปอ.

67 จานวนแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ด้าน
การเงินการคลัง ด้านนักศึกษา / บริการนักศึกษา ด้าน
ICT ด้านความปลอดภัย/ภัยพิบัติ เป็นต้น) (KPI ใหม่
ปีงปม. 2560)

แผน

≥2

1

50

-ในปีงบประมาณ 2560 สานักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทาแผนบริหาร -ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ด้านICT ของมหาวิทยาลัย
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

68 จานวนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) / กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้(COP)
ประจาปีงบประมาณ (C50)**

กิจกรรม

4

7

100

69 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/
กิจกรรมใน Corporate Risk (C48)

ร้อยละ

95

N/A

N/A

70 คะแนนเฉลี่ยของภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (C51)

คะแนน

4.0

4.58

100

-อยู่ระหว่างประเมินผลการดาเนินงานจึงไม่มีข้อมูลรายงาน

-ฝ่ายวิชาการฯ
-ศปศ.
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหมวด
ต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

- ที่มา : e-Performance ศปศ. (ก3)

- ที่มา : e-Performance สค. (ก3)

-ฝ่ายวิชาการฯ
-ศปศ.
-ทุกหน่วยงาน

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ ศปศ.

-ฝ่ายการเงินฯ
-กผ. / ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการ/กิจกรรมใน
Corporate Risk

- ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

-ฝ่ายบริหาร
-งานประชาสัมพันธ์/ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของศวน. 10 แห่ง
(ก3)

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

71 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร(KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)

คะแนน

3.51

4.32

100

72 ร้อยละของของการเปลี่ยนแปลงรายได้เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา (C37)

ร้อยละ

2.0

-2.06

95.23

73 อัตรากาไรเบื้องต้น (Profit Margin) (C38)

อัตรา

16.0

35.66

100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายสื่อสารฯ / ฝ่ายบริหาร
-งานประชาสัมพันธ์/ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานประชาสัมพันธ์
(ก3)

- เป็นการคานวณโดยใช้ 2 แหล่งเงิน คือ รายรับเงินรายได้ และ
รายรับจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ รายรับจากเงินรายได้มิได้นา
รายรับที่ไม่ใช่การดาเนินงานของ มสธ. และรายรับจากการลงทุนมา
คานวณ โดย
1. ปีงปม. 2559 มสธ. มสธ.มีรายรับ จานวน 913,783,984.41 ลบ.
2. ปีงปม. 2560 มสธ. มสธ.มีรายรับ จานวน 887,642,575.03 ลบ.
ซึ่งคิดเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละ -2.06

-ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายเกี่ยวข้อง
-หน่วยงาน บรศ. / เฉพาะ
สาขาวิชา / หน่วยงานที่มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่
เพือ่ หารายได้

ที่มา : กองแผนงาน

-รายรับจริง = 224,828,352.3
1. สพ./ศ.ฝึก = 109,280,337.30
2. สศต. = 14,340,721
3. ศ.สัมมนา = 101,207,294
-รายจ่าย = 144,665,079.36
1. สพ./ศ.ฝึก = 89,181,495.72
2. สศต. = 11,393,148.38
3. ศ.สัมมนา = 44,090,435.26
คิดอัตรากาไรเบื้องต้น (224,828,352.3- 144,665,079.36 /
224,828,352.3)X100 =

-ฝ่ายการเงิน / ฝ่ายทรัพย์สินฝ่ายที่ ที่มา : ระบบ e-Performance ของหน่วยบริการ
เกี่ยวข้อง / หน่วยงาน บรศ.เฉพาะ รูปแบบพิเศษ : สศต., สพ-ศ.ฝึกฯ, ศ.สัมมนา
หน่วยงานที่มีโครงการ / กิจกรรม
ที่หารายได้

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

74 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
เงินงบประมาณแผ่นดิน (C40)

ร้อยละ

80

100

100

-ปีงปม. 2560 มสธ. ได้รบั งบลงทุนจากงปม.แผ่นดิน จานวน
25,370,000 บาท
-มีการเปิกจ่ายบลงทุน จานวน 25,370,000 บาท
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละ 100

75 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย (C41)

ร้อยละ

80

58.73

73.41

-ปีงปม. 2560 มสธ. ได้จัดสรรงบลงทุนจากงปม.เงินรายได้ จานวน
-ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ที่มา : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงปม.
129,840,900 บาท
-หน่วยงานมีแผนขอรับจัดสรรงบ 2560 กองแผนงาน
-มีการเปิกจ่ายบลงทุน 76,250,120.66 บาท
ลงทุนเงินงบประมาณเงินรายได้
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 58.73 (76,250,120.66X100)/129,840,900

76 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่า (C32) (สกอ ปี 2557 ตัวบ่งชี้ 1.2)

-ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-หน่วยงานมีแผนขอรับจัดสรรงบ
ลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรปริญญาเอก ร้อยละ

100

97.56

97.56

- อ.ประจาหลักสูตร วุฒปิ .เอก จานวน 40 คน

-สาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาโท ร้อยละ

60

77.02

100

- อ.ประจาหลักสูตร วุฒปิ .เอก จานวน 124 คน

-สว.

หลักสูตรปริญญาตรี ร้อยละ

20

32.77

100

- อ.ประจาหลักสูตร วุฒปิ .เอก จานวน 58 คน

- ที่มา : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงปม.
2560 กองแผนงาน

-ที่มา : ระบบ Che-QA online ปีการศึกษา2558

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

77 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(C33) (สกอ ปี 2557 ตัวบ่งชี้ 1.2)

ผู้รับผิดชอบ

-ฝ่ายวิชาการ / -ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล / -ฝ่ายเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาเอก ร้อยละ

100

95.12

95.12

-ตาแหน่ง ศ. รศ. ผศ. จานวน 39 คน

-สาขาวิชา / สว./กจ. / สทว.

หลักสูตรปริญญาโท ร้อยละ

80

90.68

100

-ตาแหน่ง ศ. รศ. ผศ. จานวน 146 คน

- สทศ.

หลักสูตรปริญญาตรี ร้อยละ

60

59.89

99.82

-ตาแหน่ง ศ. รศ. ผศ. จานวน 106 คน

- สทศ.

78 ระดับความสาเร็จของการจัดทา Training Roadmap
รายบุคคล (KPI ใหม่ ปีงปม. 2560)

ระดับ

มี Training
Road map
สายวิชาการ /
สายสนับสนุน

มี Training Road
map สาย
วิชาการ / สาย
สนับสนุน

100

79 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ / สายสนับสนุนที่
เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น (C44)

ร้อยละ

30

25

83.33

ดาเนินการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
จานวน 25 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือก 25 ราย

80 ระดับคะแนนของการนาผลการประเมินมากาหนด
ประเด็น ปรับปรุง และมีผลการประเมินที่ดีขึ้นเมือ
เทียบกับปีที่ผ่านมา (C45) :

คะแนน

4.00

3.95

98.75

-กจ.มีการนาผลการประเมินที่ผ่านมาเลือกกระบวนการที่ได้รบั ความ -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พึงพอใจน้อย 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนงานด้านการกาหนดกรอบ -กจ.
ตาแหน่งระดับชานาญงาน/ชานาญงานพิเศษ/ชานาญการ/ชานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ และ 2) กระบวนการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น และนามาประเมินผลความพึงพอใจอีกครั้ง โดยกระบวนการที่
1) ผลประเมิน = 3.98 และกระบวนการที่ 2) = 3.92 และนามาเฉลี่ย
คะแนนทั้ง 2 กระบวนงาน = 3.95

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

-ที่มา : ระบบ Che-QA online ปีการศึกษา2558

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่าย
วิชาการ

- ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ. (ก3)

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ทุกหน่วยงานที่มีกลุ่มข้าราชและ
พนักงานครบตามเกณฑ์การเลื่อน
ตาแหน่ง /กจ.

- ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ. (ก3)

- ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ.

ปีงบประมำณ 2560
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย
(ทั้งปี)

ผล
ร้อยละ
รอบ 12 ด. ควำมสำเร็จ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง / หมำยเหตุ

81 จานวนชั่วโมง unplanned down time (C42)

ช.ม.

≤4

4

100

เครื่องปรับอากาศที่หอ้ งศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (Data Center) ณ
-ฝ่าย ICT
อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 เกิดการขัดข้อง -สค.
Compressor เสียหาย 1 เครื่อง วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ
20.55 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแก้ไขแต่เนื่องจากเป็นระบบซับซ้อน
และใช้เวลาในการแก้ไข จึงประกาศหยุดให้บริการระบบเครือข่ายตั้งแต่
เวลา 10.45 น. ซึ่งในการดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
เสร็จสิ้นในเวลา 14.45 น. รวมเวลาที่ไม่สามารถให้บริการระบบ
เครือข่าย ซึ่งถือเป็น Unplanned Downtime เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

- ที่มาระบบ e-Performance ของ สค.

82 อันดับที่ดีขึ้นของเว็บไซต์ มสธ ภายในประเทศ (C43)

อันดับ

35

39

88.57

-ผลการจัดอันดับเว็บไซด์ มสธ.ภายในประเทศ ตามเกณฑ์การวัด
Webrometric ณ เดือน กรกฎาคม 2560 มสธ. อยู่ในอันดับที่ 39 ของ
ประเทศ

-ที่มาระบบ e-Performance ของ สค.
- เป็นผลการจัดอันดับในประเทศ

83 จานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการ
ทางานและการเรียนรู้ (C46)

โครงการ

9

33

100

-เป็นโครงการในส่วนกลาง รายงานโดยงานอาคาร จานวน 6 โครงการ -ฝ่ายบริหาร
-เป็นโครงการในส่วนภูมิภาค รายงานโดยศวน. 10 แห่ง จานวน 27
-งานอาคารสถานที่
โครงการ
-ศวน.
-รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 โครงกำร

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานอาคารสถานที่
และศวน. 10 แห่ง

84 ร้อยละความพึงพอใจของการพัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการ
ทางานและการเรียนรู้ (C35)

ร้อยละ

85

90.18

100

-เป็นค่าเฉลี่ยผลการสารวจความพึงพอใจของการพัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผ่านงานอาคาร และศวน. 10 แห่ง โดยมีผลความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ
90.18

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานอาคารสถานที่
และศวน. 10 แห่ง

-ฝ่าย ICT
-สค.

-ฝ่ายบริหาร
-งานอาคารสถานที่
-ศวน.

