
 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ที่มีต่อพิธลีงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ห้องประชมุ 2604-2604/1 อาคารส่วนต่อเตมิ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2560 

 

 

ฝ่ายการเงินและแผนงาน กองแผนงาน 

มีนาคม 2560 
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ผลการประเมินความพงึพอใจ 

ท่ีมีต่อพธิีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันอังคารท่ี  14  กุมภาพันธ์  2560 

 

 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยน านโยบายที่เป็นจุดเน้นจากสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี มาถ่ายทอดสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบของ  

Balance Scorecard (BSC) มาเป็นกรอบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่  

มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งการจัดท า  

ค ารับรองการปฏิบัติราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และดับหน่วยงาน รวมถึงได้ก าหนดตัวชี้วัด 

ในค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ตัวชี้วัด Corporate KPI 2. ตัวชี้วัดกลาง  

3. ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ โดยฝ่ายการเงินและแผนงาน ได้จัดท า(ร่าง)ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 2 ระดับ เสนอท่ี

ประชุมประสานนโยบาย ก่อนที่จะเสนอรองอธิการบดีแต่ละท่านให้นัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในก ากับเพ่ือ 

ร่วมพิจารณาร่วมรับรู้ในรายละเอียดค ารับรองฯ ที่หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติร่วมกัน และเพ่ือให้ 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งระดับผู้บริหารและระดับหน่วยงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายการเงินและแผนงาน จึงจัดให้มีพิธีลงนามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการฯ ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารสามารถก ากับติดตามความก้าวหน้า 

ของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดจากทุกหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ทุกรอบ 6 9 และ 12 เดือน  

 

 การจัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับผู้บริหารและระดับ

หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยก าหนดให้มีการลงนาม 

ค ารับรองฯ ร่วมกันระหว่างอธิการบดีกับรองอธิการบดี รองอธิการบดีกับหน่วยงานที่ก ากับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพสูง มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยได้สร้าง

ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบ e-Performance 

เป็นระยะ ๆ ทุกรอบ 6 9 และ 12 เดือน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีความต่อเนื่อง

ไม่หยุดชะงัก แม้ว่าจะประสบภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก แต่การด าเนินการตามพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ส าหรับการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

ดังกล่าว ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน สาขาวิชา ส านัก/สถาบัน หน่วยงานส านักงาน

อธิการบดี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 71 คน โดยกองแผนงานได้แจกแบบสอบถามให้กับ

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ทุกคนเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ โดยมีผู้ตอบ

แบบสอบถามกลับมาจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 84.51 สามารถสรุปข้อมูล ได้ดังนี้  

 

ค่าระดับความพึงพอใจ แปลความหมายได้ดังนี้ 

 ต่ ากว่า 1.50  หมายถึง    ระดับน้อยที่สุด 

 1.51 – 2.50  หมายถึง    ระดับน้อย 

 2.51 – 3.50 หมายถึง    ระดับปานกลาง 

 3.51 – 4.50 หมายถึง    ระดับมาก 

 4.51 – 5.00 หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 : แสดงรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจต่อพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

คุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ความ 

หมาย 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ และสิ่งเอื้ออ านวย 

1. ด้านสถานที่จัดพิธีลงนามฯ 13 29 12 5 1 60 
3.80 มาก 

21.67 48.33 20.00 8.33 1.67 100 

2. ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น  

เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น   

11 36 10 2 1 60 
3.90 มาก 

18.33 60.00 16.67 3.33 1.67 100 

3. ด้านการอ านวยการของเจ้าหน้าที่ผู้- 

รับผิดชอบในการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 

16 33 9 2 - 60 
4.05 มาก 

26.67 55.00 15.00 3.33 - 100 

4. ด้านระยะเวลาของการจัดพิธีลงนามฯ 12 31 15 2 - 60 
3.88 มาก 

20.00 51.67 25.00 3.33 - 100 
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คุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ความ 

หมาย 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 

5. การมอบนโยบายการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8 38 12 - 2 60 
3.83 มาก 

13.34 63.33 20.00 - 3.33 100 

6. กิจกรรมการลงนามค ารับรองฯ ของ

ผู้บริหารและหน่วยงานต่อธิการบดี 

9 40 10 - 1 60 
3.93 มาก 

15.00 66.66 16.67 - 1.67 100 

7. กิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกัน 10 36 14 - - 60 
3.93 มาก 

16.67 60.00 23.33 - - 100 

8. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้า 

ร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ในครั้งนี้ 

8 40 11 - 1 60 
3.90 มาก 

13.33 66.67 18.33 - 1.67 100 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ       3.90  
 
 

 

  ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 3.90 อยู่ใน ระดับมาก   

ผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

อันดับแรก คือ ด้านการอ านวยการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ  ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 4.05 ระดับมาก 

อันดับสอง คือ กิจกรรมการลงนามค ารับรองฯ ของผู้บริหารและหน่วยงานต่อธิการบดี และกิจกรรมการ

ถ่ายภาพร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันร้อยละ 3.93 ระดับมาก  

อันดับสาม คือ ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมพิธีลงนาม  

ค ารับรองฯ ในครั้งนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากันร้อยละ 3.90 

ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพิธีลงนามค ารับรองฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 และสิ่งเอื้ออ านวย 

ส่วนที่ 2 : ความความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
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1. ด้านสถานที่จัดพิธีลงนามฯ   

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 

 

2. ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น   

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 

 

3. ด้านการอ านวยการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ   

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

  

4. ด้านระยะเวลาของการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ   

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 

 

 
  

5. การมอบนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 

6.  กิจกรรมการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของผู้บริหารและ

หน่วยงาน ต่ออธิการบดี    

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ส่วนที่ 1 : ความความพึงพอใจต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ และสิ่งเอ้ืออ านวย 

ส่วนที่ 2 : ความความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 
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7. กิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกัน   

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 
 

8. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้  

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

และล าดับรองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ   
 

-ด้านสาระส าคัญของตัวชี้วัดค ารับรองฯ  

1. ความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ อยู่ที่สาระส าคัญของตัวบ่งชี้ รวมถึงวิธีการประเมินมากกว่า

พิธีกรรม  

2. จุดเน้นที่ควรให้ความส าคัญมากกว่า คือ การท าความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน ซึ่งพบว่า ณ วันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ลงนามค ารับรองฯ ตัวชี้วัดก็ยังมีความคลาดเคลื่อน เช่น ตัวชี้วัดกับค านิยาม  

ไม่ตรงกัน การส่งแผนการจัดซื้อควรวัดที่ไตรมาส 2 เป็นต้น  
 

-ด้านรูปแบบของการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 

3. ควรถ่ายทอดพิธีลงนามค ารับรองฯ ผ่านเว็บแคส ไปยังห้องรับรองผู้ติดตาม/ทุกหน่วยงาน เพ่ือทราบถึง 

พิธีการและความส าคัญของการลงนามค ารับรองฯ และรับฟังนโยบายการบริหารเพื่อทราบทั่วกัน 

4. ควรจัดให้ผู้ติดตามอยู่ในห้องเดียวกับผู้บริหารที่ลงนามค ารับรองฯ  

 

-ด้านผู้ที่เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ 

5. การจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ ปีต่อไปเสนอให้เชิญเฉพาะผู้บริหารอย่างเดียว (ประธานกรรมการประจ า

สาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ ฯลฯ) อาจไม่ต้องเชิญผู้ติดตาม เพราะผู้ติดตาม

ส่วนใหญ่รับทราบรายละเอียดตัวชี้วัดแล้ว 

6. การถ่ายภาพอาจไม่ต้องจัดให้มีผู้ติดตาม หรือพิจารณายกเลิกการถ่ายภาพ 
 

-ด้านอ่ืน ๆ 

7. ผู้ประสานงานควรชี้แจงก าหนดการเพ่ือคั่นบรรยากาศการรอคอย 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากกองแผนงาน 
 

1. กองแผนงานขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองฯ และจะน ามาปรับปรุงเพื่อการพัฒนา

ในปีต่อไป 

2. ในกรณีของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพิธีลงนามค ารับรองฯ เช่น กิจกรรม

การถ่ายภาพร่วมกัน จากผลการประเมินฯ สรุปได้ว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในอันดับสอง แต่ได้มี

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ บางท่านได้มีข้อเสนอแนะให้พิจารณายกเลิกการถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารและหน่วยงาน ดังผลสรุปข้างต้น กองแผนงานขอรับไปเป็นข้อสังเกตและหารือกับผู้บริหารเพ่ือ

หาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
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ภาพการจัดพิธีลงนามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ภาพบรรยากาศ 
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กิจกรรมการถา่ยภาพร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น.  

ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 และ 2605 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

******************************************** 

 

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน 

13.15 – 13.25 น.  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงานกล่าวรายงาน 

13.25 – 13.40 น. อธิการบดีมอบนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

13.40 – 14.00 น. พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   - รองอธิการบดีกับอธิการบดี 

   - สาขาวิชา ส านัก สถาบัน กอง ศูนย์/งาน (เทียบเท่ากอง) กับรองอธิการบดี 

14.00 – 14.30 น.  อธิการบดีถ่ายภาพร่วมกับรองอธิการบดีและหน่วยงานตามล าดับ ดังนี้ 

   ชุดที่ 1 อธิการบดีกับรองอธิการบดี 

   ชุดที่ 2 อธิการบดีกับส านักงานตรวจสอบภายใน 

   ชุดที่ 3 อธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชา 12 สาขาวิชา  

             ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ  

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ชุดที่ 4 อธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงาน กองแผนงาน กองคลัง กองพัสดุ 

   ชุดที่ 5 อธิการบดี กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กองการเจ้าหน้าที่  กองกลาง  

             งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ 

   ชุดที่ 6 อธิการบดี กับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

             ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักบรรณสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ 

   ชุดที่ 7 อธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักพิมพ์ 

               ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

   ชุดที่ 8 อธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ส านักบริการการศึกษา  

            งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์สารสนเทศ  

   ชุดที่ 9 อธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

             ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

14.30 น.  เสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ 

 

******************************************** 
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แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับผู้บรหิาร/หน่วยงาน 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

  ค าชี้แจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างของแตล่ะขอ้  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ และสิ่งเอื้ออ านวย 

1 ด้านสถานที่จดัพิธลีงนามฯ       

2 ด้านอุปกรณโ์สตทศันูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสยีง 

เป็นต้น 

     

3 ด้านการอ านวยการของเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ 

จัดพิธีลงนามค ารับรองฯ  

     

4 ด้านระยะเวลาของการจัดพธิลีงนามฯ       

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 

5 การมอบนโยบายการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560      

6 กจิกรรมการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯของ

ผู้บริหารและหน่วยงาน ตอ่อธกิารบดี 

     

7 กจิกรรมการถา่ยภาพรว่มกัน      

8 ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้ารว่มพิธีลงนามฯ ในคร้ังนี้      

   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               

 

 

ขอขอบคุณ 

ฝ่ายการเงินและแผนงาน กองแผนงาน 

20 มกราคม 2560 

 

พธีิลงนามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดบัผูบ้ริหาร/หน่วยงาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1ncGIibnRAhVIN48KHT2gCuMQjRwIBw&url=http://thaipremiums.weloveshopping.com/store/product/view/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7_Signed_Pen-28041796-th.html&psig=AFQjCNEWx4yNsW2PW-qYaoZxS0dzrJ99rg&ust=1484188999891134

