
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าป ี2560 รอบ 12 เดือน 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

 

 

 

 

 

 

 
โดย 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

พฤศจกิารยน พ.ศ. 2560 

  



สรุปผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงปม. 2560  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ให้

ข้อมูล 

4.7.1 ผล

การ

ด าเนนิงาน

ตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจ าปงี

ปม. 2560 

ร้อยละ 

90 

     ในแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ  

2560 ระดับมหาวิทยาลัย  ก าหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการด าเนินงานท้ังปี 

จ านวน 97 ตัวชี้วัด โดยในรอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีสามารถ

ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 91 ตัวชี้วัด เนื่องจาก 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพึงพอใจต่อการรับส่งเอกสาร และสื่อการสอน

ทันเวลา 2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

3) จ านวนผลงานในการส ารวจ STOU POLL  4) ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงานต่อการจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ี

สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคต 5) ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน

การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : 

TQA)  (C49) และ 6) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ/

กิจกรรมใน Corporate Risk  (C48)  ดังรายละเอยีดท่ีปรากฎในภาคผนวก  

ท้ังน้ี จากตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย จ านวน 91 ตัวช้ีวัด  

สามารถสรุปผลการด าเนนิงานในแผนปฏบัิตริาชการประจ าปี 

งปม. 2560 จ าแนกตามพันธิกจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

  

4.7.1 ผล

การ

ด าเนนิงาน

ตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจ าปงี

ปม. 2560 

ร้อยละ 

90 

1. ร้อยละของผลการด าเนินงานจ าแนกตามพันธกจิ 

พันธกจิ ร้อยละ

ความส าเร็จ 

พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสรมิการเรียนรู้

ตลอดชีวติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อการ

พัฒนาประเทศ  

76.44 

 

พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรูด้้านการศึกษา

ทางไกลและองค์ความรูด้้านการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

70.74 

พันธกิจที่ 3. บรกิารวิชาการ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ชุมชน 

และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม

ฐานความรู้ 

90.88 

พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสรมิ พัฒนา และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม

ของชาต ิ 

66.67 

พันธกิจที่ 5. พัฒนาองคก์รสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของ

โลก 

90.69 

รวม 5 พันธกจิ 80.48 

 
 
 
 

  



ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ให้

ข้อมูล 

2. ร้อยละผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 
 

พันธกจิ ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ท่ี 1. เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/ก าลังคนของประเทศ ให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูร่ะดับสากล 

79.90 

ท่ี 2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

86.87 

ท่ี 3. ยกระดับคุณภาพการให้บรกิารการศึกษาสู่สากล 66.26 

ท่ี 4. พัฒนาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนทางไกลและ

การพัฒนาประเทศ 

70.74 

ท่ี 5. พัฒนาคุณภาพการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมและมุ่ง

ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชวีิต 

90.88 

ท่ี 6  สง่เสริมท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาอุทยาน

การศึกษา เพื่อเผยแพร่และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติอย่าง

ยั่งยืน 

66.67 

ท่ี 7.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการไปสูก่ารบรหิารจัดการท่ีดี 82.27 

ท่ี 8. สรา้งความเข้มแข็งของระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์กร และมุง่สูเ่ป็นสากล  - Our STOU Culture 

97.18 

ท่ี 9. น าไอซีทีมาใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในทุกพันธกิจ - i-

DU ( ICT-Driven University ) 

94.29 

ท่ี 10.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพที่เอื้อต่อการ

ท างานและการเรียนรู้ 

100 

ท้ังน้ี เมื่อน ามาเทียบบัญญัตยางค์ เพื่อหาช่วงคะแนน ตามเกณฑ์ Audit  

Committee รอบ 12 เดอืน   

เกณฑ์ 5 4 3 2 1 

12 ด. รอ้ยละ 

90 

รอ้ยละ 

85 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

75 

รอ้ยละ 

70 

 

        ได้ร้อยละและค่าคะแนน ดังนี้ 80.48X3 / 80 = 3.01 คะแนน 

        ส าหรับรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายตัวชี้วัดท้ัง 91 ตัวชี้วัด 

สามารถพจิารณาเพ่ิมเตมิได้ ตามเอกสารภาคผนวก 

 

 



76.44 ท้ังหมด 38 KPI ไม่น ำมำค ำนวณ 1 KPI (N/A) เหลอื 37 KPI

1 ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนนิงานพัฒนา

หลักสูตรใหม ่/ ปรับปรุงหลักสูตรเพือ่เปดิสอนตาม

แผนปฏบิัตริาชการ

ร้อยละ >80

(ภาค 1 

และ2/59)

42.86 53.58  - พบวา่ มจี านวนหลักสูตรที่เสนอเขา้แผนเพือ่พัฒนาและเปดิสอนปี

การศกึษา 2559 จ านวน 14 หลักสูตร สามารถด าเนนิการพัฒนาและ

เปดิสอนแลว้เสร็จ จ านวน 6 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 42.86

-ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา

 -ที่มา : รายงานตดิตามประเมนิผลเปา้หมายดา้น

การจัดการศกึษาดา้นหลักสูตร ชุดวชิา ประจ าปี

การศกึษา 2559 ของกผ.

2 ร้อยละของหลักสูตร ในสาขาวชิาที่ผ่านกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร (KPI ใหม่ ปงีป ม. 2560)

ร้อยละ ≥65 59.89 92.14  - ส าหรับรอบ 12 เดอืน ขอใช้ผลการประเมนิตนเองของปกีารศกึษา 

2559 พบวา่ มสธ.มหีลักสูตรที่เปดิสอนในทุกระดับการศกึษา จ านวน 

58 หลักสูตร และมหีลักสูตรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร (ยังใช้ของ

ป ี48) จ านวน 33 หลักสูตร ไมผ่่านเกณฑ ์จ านวน 25 หลักสูตร คดิเป็น

ร้อยละ 56.89

-ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา

 -ที่มา : ฐานขอ้มูลกลางประกันคณุภาพการศกึษา 

ปกีารศกึษา 2559

99.40 99.40  -ในภาค 2/60 ม ี9 สาขาวชิา ที่ตอ้งมดี าเนนิงานผลติชุดวชิาใหม ่/ 

ปรับปรุงชุดวชิาเพือ่เปดิสอนในภาค 2/59 ใหแ้ลว้เสร็จร้อยละ 100 

พบวา่มสีาขาวชิารศ. ที่มผีลการด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย จาก 

5 ชุดวชิาส าเร็จเกอืบสมบูรณ์ ร้อยละ 94.67 ท าใหร้้อยละเฉลี่ย

ความส าเร็จในภาพรวมของ มสธ.อยู่ที่ 99.40

-ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา

 -ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลติและตดิตามชุด

วชิาของ สว. 

ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

ดำ้นกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน

3 ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนนิงานผลติชุด

วชิาใหม ่/ ปรับปรุงชุดวชิาเพือ่เปดิสอนตาม

แผนปฏบิัตริาชการ

ร้อยละ 100

(1 และ 

2/59)

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ีของ มสธ. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560  (รอบ 12 เดอืน)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

5 สัดสว่นของนักศกึษาใหมด่า้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

 : วทิยาศาสตร์สุขภาพ : สังคมศาสตร์

สัดสว่น  12:12:76  9:6:85 71.05  -เป็นขอ้มูล นศ.ใหมภ่าค 2/2559 และ 1 / 2560  (ณ. ต.ค.60) ในทุก

ระดับการศกึษา จ าแนกเป็น  

 1. ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3,215 คน 

 2. ดา้นวทิยศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2,035 คน 

 3. ดา้นสังคมศาสตร์ จ านวน 29,307 คน

-ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา/สว

 -ที่มา : กองแผนงาน

6 จ านวนหลักสูตรใหมน่านาชาตริะดับบัณฑติศกึษา 

(C18) (ภาค 1/60)

หลักสูตร ≥1 0 0  - หลักสูตร IMBA และ IMPA เลื่อนการเปดิสอนจงึไมม่หีลักสูตรที่

พัฒนาแลว้เสร็จ

-ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา/สว / สบฑ.

22,596

(1/60)

100.00 ปงีปม. 2560 นับจากจ านวน นศ.ใหม ่ภาค 2/59+1/60 พบวา่ 

-ภาค 2/59 มจี านวน นศ.ใหม ่12,025 คน

 -ภาค 1/60 มจี านวน นศ.ใหม ่22,596 คน

รวม นศ.ใหมป่งีปม. 2560 = 34,621 

ปงีปม. 2559 นับจากจ านวน นศ.ใหม ่ภาค 2/58+1/59 พบวา่ 

-ภาค 2/58 มจี านวน นศ.ใหม ่13,242 คน 

 -ภาค 1/59 มจี านวน นศ.ใหม ่20,841 คน

รวม นศ.ใหม ่ปงีปม. 2559 = 34,083 คน

** ดงันัน้ เมื่อเทียบจ ำนวน นศ.ใหม่ กับปท่ีีผ่ำนมำ พบว่ำ มีจ ำนวน

เพิม่ขึ้น 538 คน

- ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริการ / ฝ่าย

วชิาการ  -งานประชาสัมพันธ ์/ 

ศวน. / สบศ. / สบฑ / สทว /  ศ.

สารสนเทศ / สาขาวชิา

 -ที่มากองแผนงาน4 จ านวนนักศกึษาในหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อ

เทยีบกับปทีี่ผ่านมา (สะสม) (Cre-C24) (ทุกระดับ : 

ภาค 2/59+ภาค1/60)

คน 32,552 

(ภาค 2/59)

 +1/60)



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

7 ร้อยละของบัณฑติที่น าวุฒกิารศกึษาไปปรับวุฒิ/ปรับ

ต าแหนง่ หรือน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการ

ปฎบิัตงิาน/ชีวติประจ าวัน (จ าแนกตามสาขา) (C27) **

ร้อยละ 93 79.36 85.33  - เป็นขอ้มูลบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา ปกีารศกึษา 2558 ที่

มหาวทิยาลัยส ารวจเพือ่น าผลมาใช้ในการประเมนิคณุภาพการศกึษา ปี

การศกึษา 2559 โดยใช้วธิเีก็บแบบส ารวจจากผู้ส าเร็จการศกึษา 

จ านวน 5,550 คน แตต่อบแบบส ารวจที่สมบูรณ์วา่ไดน้ าความรู้ไป

ประยุกตใ์ช้ตัง้แตร่ะดับนอ้ยที่สุดถงึมากที่สุด (ไมน่ับผู้ที่ตอบ "ไมร่ะบ"ุ ใน

แบบสอบถาม) กลับมา จ านวน 1,059 คน มผีลการด าเนนิงานเทา่กับ 

ร้อยละ 79.36

-ฝ่ายวชิาการ / ฝ่ายการเงนิฯ

 -สาขาวชิา / สว/สวพ. :รายงาน

 -ที่มา : ฐานขอ้มูลกลางประกันคณุภาพการศกึษา 

ปกีารศกึษา 2559



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

90 98.33

(ระดับ

คะแนน 4)

(4.30)

9 ระดับคะแนนของบัณฑติปริญญาตรีโทและเอกที่

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิ(C30) (สมศ2.)

ระดับ

คะแนน

4.5 4.34 96.44  - ผลระดับคะแนนของบัณฑติปริญญาตรีโทและเอกที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ( 5 ดา้น) เทา่กับ 4.34

-ฝ่ายวชิาการ / ฝ่ายบริการ

-สาขาวชิา / สว. / สบฑ./สบศ.

 -ที่มา : รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้บังคบับัญชา/ผู้ใช้บัณฑติ มสธ. 2558 จัดท าโดย 

ส านักวชิาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 ระดับปริญญาโท ร้อยละ ≥50 43.67 87.34  -ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวน 774 ราย

 -จ านวนบทความที่ไดรั้บการเผยแพร่ จ านวน 338 ผลงาน  

 -คดิเป็นร้อยละของการตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดับปริญญาโท เทา่กับ 

43.67

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 161.54 100.00  -ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 13 ราย

 -จ านวนบทความที่ไดรั้บการเผยแพร่ จ านวน 21 ผลงาน  

 -คดิเป็นร้อยละของการตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดับปริญญาเอก เทา่กับ 

161.54

-ฝ่ายวชิาการ / ฝ่ายบริการ

 -สาขาวชิา  / สว. / สบฑ./สบศ.

 -ที่มา : รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้บังคบับัญชา/ผู้ใช้บัณฑติ มสธ. 2558 จัดท าโดย 

ส านักวชิาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

10 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาที่ตพีมิพเ์ผยแพร่   (C31)

8 ร้อยละ / ระดับคะแนน ความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑติตาม

คณุลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์ (C28)

ร้อยละ 100.00  - เป็นผลส ารวจจากแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างของ ผู้บังคบับัญชา/

ผู้ใช้บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาจาก มสธ. ปกีารศกึษา 2558 จ านวน 

11,936 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,670 ฉบับ ผลความพงึพอใจตาม

คณุลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์(7 ดา้น) เทา่กับ 4.37

-ฝ่ายวชิาการ

-12 สาขาวชิา (โท) / สบฑ. รายงาน

 -ที่มา : ฐานขอ้มูลกลางประกันคณุภาพการศกึษา 

ปกีารศกึษา 2559



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

12 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทางวชิาการ

และการเรียนการสอนระดับนานาชาตริะหวา่ง 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชกับสถาบันการศกึษา

ในตา่งประเทศ ที่เพิม่ขึ้น (C23)

ฉบับ/เร่ือง 1 4 100  -ในปงีปม. 2560 มสธ.มจี านวนขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทาง

วชิาการเพิม่ขึ้นใหม ่จ านวน 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 

-งานวเิทศฯ  -ที่มาระบบ e-Permance  ของงานวเิทศฯ

13 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทางวชิาการ

เพือ่สง่เสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระหวา่ง มสธ.กับหนว่ยงานภายนอกภายในประเทศ 

(ดา้นหลักสูตร / ดา้นสื่อ / ดา้นบริการ) (KPI ใหม่ ปงี

ปม. 2560)

ฉบับ/เร่ือง 3 1 33.33  -มคีวามร่วมมอืกับวทิยาลัยชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

คูข่นานระหวา่งปวช.สูป่ริญญาตรี

-ฝ่ายวชิาการ / สาขาวชิา / 

หนว่ยงานที่มคีวามร่วมมอื / สบ.

 -ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

11 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทางวชิาการ

และการเรียนการสอนระดับนานาชาตริะหวา่ง 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช กับ

สถาบันการศกึษาในตา่งประเทศ ที่มกีจิกรรมภายใต้

ขอ้ตกลง (active)  (C22)

ฉบับ/เร่ือง  -เป็นผลการด าเนนิงานที่สะสมจากป ี59 โดยในป ี59 มกีจิกรรม

ภายใตข้อ้ตกลง (active) จ านวน 22 กจิกรรม และปงีปม. 2560 อกี 4 

กจิกรรม รวมทัง้สิ้น 26 กจิกรรม โดยปงีปม. 2560 มรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. เขา้ร่วมการประชุม the OU5

 - Presidents’ Meeting  andthe OU5 Collaborative Research 

Presentation ณ เมอืง Tagaytay  ประเทศฟลิปิปนิส ์

 - การจัดท าหลักสูตร Language Course MOOCs

 2. กจิกรรมภายใต ้ MOU กับ University of the Philippines Open 

University 

 3.เขา้ร่วมการประชุมในหวัขอ้เร่ือง  Leadership and Innovation for the

 Future in Open and Distance Learning

 4. จัดท าโครงการ Short –Term Staff Exchange Progra          

 -ฝ่ายวชิาการ

 -สาขาวชิา /หนว่ยงาน ที่ม ีMOU 

กับตา่งประเทศ

 -ที่มาระบบ e-Permance  ของงานวเิทศฯ20 26 100



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

14 จ านวนนวัตกรรมหรือสื่อการศกึษาทางไกลที่ทันสมัย 

(u –Learning)  (Ubiquitous Learning)  (C14)

เร่ือง/

รายการ

120 181 100  -มจี านวนนวัตกรรมหรือสื่อการศกึษาทางไกลที่ทันสมัย (u –Learning)

 ที่เผยแพร่บน YouTube และท างช่องสถ าน ีSTOU CHANNEL จ านวน 

181 รายการ

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวชิาการ/- สทศ / 

สาขาวชิา

 -ที่มาระบบ e-Permance ของส านักเทคโนโลยี

การศกึษา

ร้อยละของชุดวชิาที่มกีารเรียนการสอนในระบบ 

e-Learning ตามองคป์ระกอบที่มหาวทิยาลัยก าหนด

ร้อยละ

≥7

(1+2/59)

15 -ฝ่าย ICT / ฝ่ายวชิาการ/

 -สทศ / สาขาวชิา

 -ที่มา :

1)  ชุดวชิา e-Learning ทัง้ในระดับป.ตรี และ

บัณฑติศกึษา ในระบบ e-Permance  ของ สทศ. 

2) ชุดที่เปดิสอนทัง้หมด

 2.1 ป.ตรี ขอ้มูลของ สทว. โดยป.ตรีไมน่ับชุด

ประสบการ์วชิาชีพ และฝึกปฏบิัติ

 2.2 ระดับบัณฑติ ขอ้มูลของ สบฑ. โดยไมน่ับชุด

คน้ควา้อสิระ และวทิยานพินธ ์ดุษฎนีพินธ์

ระดับปริญญาตรี (C15) ร้อยละ 4.17 59.57 1) ภำค 1/59  

1.1 มจี านวนชุดวชิาe-Learningที่ผลติครบตามองคป์ระกอบ

จ านวน 9 ชุดวชิา 

1.2 มจี านวนชุดวชิาที่เปดิสอนทัง้หมดจ านวน 396 ชุดวชิา

คดิเปน็ร้อยล 2.27 เมื่อเทียบกับชุดวิชำท่ีเปดิสอนท้ังหมด

2) ภำค 2/59

2.1 มจี านวนชุดวชิาe-Learningที่ผลติครบตามองคป์ระกอบ

จ านวน 8 ชุดวชิา 

1.2 มจี านวนชุดวชิาที่เปดิสอนทัง้หมดจ านวน 420 ชุดวชิา

คดิเปน็ร้อยล 1.90 เมื่อเทียบกับชุดวิชำท่ีเปดิสอนท้ังหมด

รวมปภีำคกำรศึกษำ 2559  เท่ำกับ 4.17 (2.27+1.90)



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

75

   (1+2/59)

ระดับบัณฑติศกึษา (C16) ร้อยละ 74.96 99.95 1) ภำค 1/59  

1.1 มจี านวนชุดวชิาe-Learningที่ผลติครบตามองคป์ระกอบ

จ านวน 61 ชุดวชิา 

1.2 มจี านวนชุดวชิาที่เปดิสอนทัง้หมดจ านวน 138 ชุดวชิา

คดิเปน็ร้อยล 44.20 เมื่อเทียบกับชุดวิชำท่ีเปดิสอนท้ังหมด

2) ภำค 2/59

2.1 มจี านวนชุดวชิาe-Learningที่ผลติครบตามองคป์ระกอบ

จ านวน 52 ชุดวชิา 

1.2 มจี านวนชุดวชิาที่เปดิสอนทัง้หมดจ านวน 169 ชุดวชิา

คดิเปน็ร้อยล 30.76 เมื่อเทียบกับชุดวิชำท่ีเปดิสอนท้ังหมด

รวมปภีำคกำรศึกษำ 2559  เท่ำกับ 74.96 (44.20+30.76)



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

≥50

(1+2/59)

   

100 1) ภำค 1/59  

 1.1 มนีักศกึษาลงทะเบยีน 1,677 คน

 1.2 นักศกึษาเขา้ใช้สื่อ 1,610 คน 

คดิเป็นร้อยละนักศกึษาที่เขา้ใช้สื่อฯ เทา่กับ 96.02

2) ภำค 2/59

 2.1 มนีักศกึษาลงทะเบยีน 1,070 คน

 2.2 นักศกึษาเขา้ใช้สื่อ 1,032 คน 

คดิเป็นร้อยละนักศกึษาที่เขา้ใช้สื่อฯ เทา่กับ 96.44

รวมปกีำรศึกษำ 2559 ร้อยละเฉลี่ยของนกัศึกษำในกำรใช้สื่อ 

e-Learning เท่ำกับร้อยละ 96.17

ระดับบัณฑติศกึษา ร้อยละ     ≥85      

 (1+2/59)

96.17

ที่มา : สทศ.

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.55 100 1) ภำค 1/59  

 1.1 มนีักศกึษาลงทะเบยีน 3,385 คน

 1.2 นักศกึษาเขา้ใช้สื่อ 2,481 คน 

คดิเปน็ร้อยละนกัศึกษำท่ีเข้ำใช้สื่อฯ เท่ำกับ 73.29

2) ภำค 2/59

 2.1 มนีักศกึษาลงทะเบยีน 3,385 คน

 2.2 นักศกึษาเขา้ใช้สื่อ 2,225 คน 

คดิเปน็ร้อยละนกัศึกษำท่ีเข้ำใช้สื่อฯ เท่ำกับ 65.73

รวมปกีำรศึกษำ 2559 ร้อยละเฉลี่ยของนกัศึกษำในกำรใช้สื่อ 

e-Learning เท่ำกับร้อยละ 70.55

16 ร้อยละเฉลี่ยของนักศกึษาในการใช้สื่อ e-Learning ใน

ชุดวชิาจ าแนกตามระดับการศกึษา

-ฝ่าย ICT

-ฝ่ายวชิาการ

-สทศ

-สาขาวชิา



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

17 จ านวนรายการที่ผลติใหมด่า้นการจัดการเรียนการ

สอนที่ออกอากาศผ่าน STOU Channel

รายการ 100 84 84.00  -จ าแนกเป็นรายการวทิยุโทรทัศน ์จ านวน 24 รายการ ( 6 ชุดวชิา)

 -รายการวทิยุกระจายเสยีง จ านวน 60 รายการ

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวชิาการ

-สทศ / สาขาวชิา

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ. (ก3)

18 จ านวนกจิกรรม / ทุนอุดหนุนการพัฒนาสื่อการศกึษา

ทางไกล

ทุน  ≥1 1 100  -ในปงีปม. 2560 สทศ. ไดม้กีารจัดโครงการสัมมนาวชิาการ เร่ือง 

"แนวโนน้สื่อการศกึษาทางไกลยุค 4.0" เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

 ณ หอ้งประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

  ทัง้นี้ ในสว่นของการเสนอขอรับทุนวจิัยสื่อการศกึษาทางไกลคงยังไม่

มผู้ีเสนอโครงการของรับทุน

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายการเงนิฯ

/ฝ่ายวชิการ

-สทศ / สวพ. / สาขาวชิา

 ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ. (ก3)

19 จ านวนกจิกรรมหรือผลผลติ (ใหม ่/ ปรับปรุงจากเดมิ)

 ที่สนับสนุน/ช่วยเหลอืการเรียนรู้ในระบบการศกึษา

ทางไกลหรืออเีลร์ินนิ่ง  (C13)

กจิกรรม

เร่ือง

6 10 100  -ไดแ้ก ่Line, Facebook live, MOOC, LOM, e-Learning, e-Tutorail, 

อบรมกอ่นสอบ , จัดท าคูม่อื e-Learning, Help Deak, อบรมการใช้ 

e-Learning, จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

 -ฝ่ายวชิาการ, ฝ่าย ICT

 -สาขาวชิา, สทศ.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสาขาวชิา, สทศ.

20 จ านวนชุดวชิาที่เพิม่ขึ้นของการสอนเสริมแบบออนไลน์

(e-Tutorial)  (C17)

ชุดวชิา 60 23 38.33  -รอบ 12 เดอืนใช้ขอ้มูลจาก สทศ. โดยในปงีปม. 2560 มชีุดวชิาที่มี

การจัดสอนเสริมแบบออนไลน ์(e-Tutorail) 23 ชุดวชิา

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวชิาการ/ ฝ่าย

บริการ / สทศ.   / สาขา/ สบศ

ที่มา : ระบบ e-Performance ของสทศ. 

21 ร้อยละของนักศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาในแตล่ะระดับ  

(C11) (ผู้ส าเร็จป ี57)

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 12.46 24.38 100

ระดับปริญญาโท ร้อยละ 18.41 20.67 100

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 12.31 0 0

 -ป.ตรี 

 1) มผู้ีส าเร็จการศกึษารุ่นที่เขา้ปกีารศกึษา 2555 ที่ส าเร็จภายใน

ระยะเวลา 4 ป ีจ านวน 2,713 คน

 2) มนีศ.รุ่นที่เขา้ปกีารศกึษา 2555 ลงทะเบยีนเรียนภาค 1/2558 

จ านวน 11,130 คดิเป็นร้อยละนศ.ป.ตรีที่ส าเร็จการศกึษา ร้อยละ 24.38

-ฝ่ายวชิการ / ฝ่ายบริการ

-ฝ่ายICT

-สว / สบศ. / สทศ. สาขาวชิา /

สทว. /สบฑ 

ที่มา : กองแผนงาน



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

 -ป.โท 

 1) มผู้ีส าเร็จการศกึษารุ่นที่เขา้ปกีารศกึษา 2557 ที่ส าเร็จภายใน

ระยะเวลา 2 ป ีจ านวน 261 คน

 2) มนีศ.รุ่นที่เขา้ปกีารศกึษา 2557 ลงทะเบยีนเรียนภาค 1/2558 

จ านวน1,236 คน คดิเป็นร้อยละนศ.ป.โทที่ส าเร็จการศกึษา ร้อยละ 

20.67

 -ป.เอก

 1) ไมม่ผู้ีส าเร็จการศกึษารุ่นที่เขา้ปกีารศกึษา 2556 ที่ส าเร็จภายใน

ระยะเวลา 3 ป ี

48.98 83.02  1) สอบไล่ภำค 1/ 59 นบัเฉพำะนศ.ท่ีมำสอบ และสอบผ่ำน

 1.1 มาสอบ 157,436 (คน-ชุด)     

 1.2 สอบผ่าน 86,510 (คน-ชุด)     

 คดิเปน็ร้อยละ 54.94

2) สอบไล่ภำค 2/ 59 นบัเฉพำะนศ.ท่ีมำสอบ และสอบผ่ำน

 2.1 มาสอบ 145,674 คน

 2.2 สอบผ่าน 61,972 คน

 คดิเปน็ร้อยละ 42.54 

 เฉลี่ยรวม 2 ภำคกำรศึกษำ เท่ำกับ 48.98 

(148,482*100/ 303,110) คน-ชุด

-ฝ่ายวชิาการ / ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายบริการ

-สบศ. / สว./ศวน. สทว. (ใหข้อ้มูล)

ที่มา : สทว. ขอ้มูลสถติวิัดผลการศกึษา 

http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/then/stat/ore.a

spx

22 ร้อยละเฉลี่ยอัตราการสอบผ่านของนักศกึษาระดับ ป.

ตรีตอ่จ านวนผู้เขา้สอบระดับป.ตรีทัง้หมด

ร้อยละ 59

(1+2/59)



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

ร้อยละเฉลี่ยของนักศกึษาใหมท่ี่ออกกลางคนัในปี

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 จ านวนนักศกึษาคงอยู่ทุกระดับ คน ≥179,960 173,478          96.40  -นศ.คงอยู่ (ใหม+่เกา่) ภาค 1/2559 = 89,919 คน

 -นศ.คงอยู่ (ใหม+่เกา่) ภาค 2/2559 = 83,559 คน

รวม นศ.คงอยูป่กีำรศึกษำ 2559 = 173,478 คน

-ฝ่ายบริการ / ฝ่ายวชิาการ

/ ฝ่ายบริหาร / ศวน.

-สบศ. / ศ.สารสนเทศ 

สาขาวชิา /หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 -ที่มา : งานสารสนเทศเพือ่การบริหารฯ กอง

แผนงาน ณ 16 ต.ค. 2560

25 จ านวนของศษิย์เกา่ที่ไดรั้บรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

 (C29)

คน 40

(สะสม 

56-60)

23 57.50  -ในปงีปม. 2560 มศีษิยเกา่ที่ไดรั้บโลหร์างวัล จ านวน 23 คน -ฝ่ายวชิาการ / สบฑ.

-สาขาวชิา / สบศ.

 - ที่มา : สบศ.

26 ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศมาใช้

ในการบริการไดจ้ริง (C34.1-2) : ระบบสารสนเทศ

งานทะเบยีนและบริการนักศกึษา

ร้อยละ 100 98.69 98.69 -ฝ่าย ICT / สว.

-สค. / สทว. / สบฑ.

 -ที่มา : e-Performance ของ สค.

23  -เป็นคา่เฉลี่ยย้อนหลัง ป ี2554-2558 โดย

 1. ป.ตรี มนีศ.ใหม ่จ านวน 228,438 คน ออกกลางคนัในปทีี่ 2 จ านวน

 58,145 คน คดิเป็นร้อยละ 25.45

 2.  ป.โท มนีศ.ใหม ่จ านวน 8,961 คน ออกกลางคนัในปทีี่ 2 จ านวน 

2,219 คน คดิเป็นร้อยละ 24.76

3.  ป.เอก มนีศ.ใหม ่จ านวน 224 คน ออกกลางคนัในปทีี่ 2 จ านวน 55

 คน คดิเป็นร้อยละ24.55

-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายวชิาการ

-สบศ. / ศ.สารสนเทศ / ศวน./นต /

 สาขาวชิา

-หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 -ที่มา : งานสารสนเทศเพือ่การบริหารฯ กอง

แผนงาน



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

27 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบตดิตามบัณฑติ 

(Student Care)  (KPI ใหม ่ปงีปม. 2560)

ระดับ 1 = แตง่ตัง้คณะท างาน

ระดับ 2 = ส ารวจ Requirement

ระดับ 3 = จัดท า TOR

ระดับ 4 = ทดสอบระบบ

ระดับ 5 = เปดิใช้งานระบบ

ระดับ 3 0 0  -ไมม่กีารด าเนนิการ เนื่องจากไมม่กีารถา่ยทอดนโยบายดังกลา่วสู่

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

-ฝ่าย ICT

-สทว. / หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 - ที่มา : สทว.

4.58 100  -เป็นขอู้ลจาก ศวน. 10 แหง่, ศูนย์สารสนเทศ, สบ, สพ-ฝึกอบรม -หนว่ยงานที่ใหบ้ริการแก่

ผู้รับบริการภายนอกมหาวทิยาลัย

 -ที่มา : e-Performance ของ ศวน., ศ.สารสนเทศ, 

สบ. และสพ.-ฝึกอบรม

 -ที่มา : e-Performance ของ สค.

30 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจการใหบ้ริการตามภารกจิ

บริการของหนว่ยงาน (ใหบ้ริการการศกึษาและ

นักศกึษา C54)

คะแนน 4.5

 -ที่มา : สนง.สภาฯ

29 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการบริการไดจ้ริง  (C34.2-2) : 

ระบบสารสนเทศงานทะเบยีนและบริการนักศกึษา

คะแนน 4.3 3.28 76.28

N/A N/A  -เป็นผลส ารวจของสนง.สภาในการตดิตามความพงึพอใจตอ่การรับสง่

เอกสาร และสื่อการสอนทันเวลาจากนศ.ที่ตอบแบบส ารวจ โดยในปงี

ปม. 2560 อยู่ระหวา่งประมวลผลขอ้มูล

- คกก. Audit Committee /  สนง.

สภาฯ / ฝ่ายบริการ /  ส านักบริการ

28 ร้อยละของกลุม่เปา้หมายที่มคีวามพงึพอใจตอ่การ

รับสง่เอกสาร และสื่อการสอนทันเวลา

ร้อยละ 60

-ฝ่าย ICT / ฝ่ายวชิาการ

-สค. / สทว. / สบฑ. / สว.



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

31 จ านวนกจิกรรม / โครงการที่เกี่ยวกับศษิย์เกา่ (KPI 

ใหม่ ปงีปม. 2560)

กก./คก. ≥3 2 66.67  -ม ี2 กจิกรรมที่ด าเนนิการเกี่ยวกับศษิย์เกา่ ไดแ้ก ่มอบโลศ่ษิย์เกา่ 

และสง่สารศษิย์เกา่

 -ฝ่ายบริการฯ / ฝ่ายบริหารร / 

ฝ่ายวชิาการ 

 -สบศ. / งานประชาสัมพันธ ์/ 

สาขาวชิา

 -ที่มา : สบศ.

70.74 ท้ังหมด 14 KPI ไม่น ำมำค ำนวณ 1 KPI (N/A) เหลอื 13 KPI

32 จ านวนโครงการวจิัยที่ไดรั้บการอนุมัตทิุนภายใน

ปงีบประมาณ

โครงการ >50 50 100  -จ าแนกเป็น

 1. วจิัยดา้นการศกึษาทางไกล จ านวน 16 โครงการ

 2. วจิัยสร้างองคค์วามรู้ จ านวน 23 โครงการ

 3. วจิัยสถาบัน จ านวน 11 โครงการ

-ฝ่ายวชิาการ / สวพ. / สาขาวชิา

 /หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

33 จ านวนที่เพิม่ขึ้นของโครงการวจิัยดา้นการศกึษา

ทางไกลใหมเ่มื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา (KPI ใหม่ ปงีปม.

 2560)

โครงการ 2 0 0  - ปงีปม. 2559 อนุมัตโิครงการวจิัยดา้นการศกึษาทางไกลไว ้16 

โครงการ 

 -ปงีปม. 2560 อนุมัตโิครงการวจิัยดา้นการศกึษาทางไกลไว ้16 

โครงการ เทา่กับป ี2559 จงึแสดงวา่ไมม่กีารอุดหนุนโครงการเพิม่ขึ้น

เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา

- ฝ่ายวชิาการ / สวพ. ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

ดำ้นวิจัย



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

34 จ านวนโครงการวจิัยเชิงสหวทิยาการ (KPI ใหม่ 

ปงีปม. 2560)

โครงการ 1 4 100 1)  การพัฒนาโปรแกรมการสง่เสริมสุขภาพแบบมสีว่นร่วมส าหรับ

ผู้สูงอายุที่ปว่ยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง ของศูนย์บริการสาธารณสุข 

เทศบาลนครนนทบุรี : วส. และมรภ.สวนสุนันทา

2) แนวทางการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวติแกป่ระชาชนในชนบทโดย

ผู้สูงอายุภูมปิัญญาทอ้งถิ่น : ศษ, มรภ.หมูบ่า้นจอมบงึ

3) ลักษณะบุคลากรและผลการท างานขององคก์ารตามแนวคดิองคก์าร

แหง่การเรียนรู้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช : ศปและกส.

4) การพัฒนารูปแบบบริการการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน

 : ศศ. และวจ.

- ฝ่ายวชิาการ / สวพ. ที่มา : สวพ.

35 สัดสว่นผลงานงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการ

ตพีมิพห์รือเผยแพร่ในตา่งประเทศของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยประจ า (C1)

สัดสว่น  ≥0.2 0.06 30.00  -มผีลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ใน

ตา่งประเทศ (ปงีปม. 2559) จ านวน 23 ผลงาน

 -มอีาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า  จ านวน 371 คน

 คดิเป็นร้อยละ 0.06

-ฝ่ายวชิาการ / ฝ่าย ICT / ฝ่าย

วางแผนฯ

 -12 สาขาวชิา

ที่มา : หลักฐาน ขอ้ 3.17 ร้อยละของงานวจิัยและ

งานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพเ์ผยแพร่ e-Performance ของ

 สวพ. (ก3)

36 สัดสว่นผลงานงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการ

ตพีมิพห์รือเผยแพร่ในประเทศของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ า  (C2)

สัดสว่น  ≥0.2 0.17 85.00  -มผีลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ใน

ตา่งประเทศ (ปงีปม. 2559) จ านวน 66 ผลงาน

 -มอีาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า  จ านวน 371 คน

 คดิเป็นร้อยละ 0.17

- สทศ. / สทว. / สวพ ที่มา : หลักฐาน ขอ้ 3.17 ร้อยละของงานวจิัยและ

งานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพเ์ผยแพร่ e-Performance ของ

 สวพ. (ก3)

37 เงนิสนับสนุนงานวจิัยตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ า  (C3)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท  ≥60,000       65,038 100

วทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท  ≥50,000       27,330 54.66

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท  ≥25,000      169,834 100

ที่มา : หลักฐาน เงนิสนับสนุนงานวจิัยตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า e-Performance 

ของ สวพ. ณ เดอืน ม.ิย. 60



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

38 จ านวนผลงานวจิัยที่กอ่ใหเ้กดินโยบายหรือผลกระทบ

เชิงเศรษฐกจิ สังคม หรือรายไดไ้มต่่ ากวา่ในระดับ

ชุมชน  (C4)

ผลงาน  ≥20 24 100  -ฝ่ายวชิาการ / ฝ่าย ICT

-12 สาขาวชิา / สวพ. / สทศ. 

สทว. /หนว่ยงานที่มคีวามพร้อม

และมแีผนที่ขอท าวจิัย

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ 12 สาขาวชิา

39 จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาระบบการใหบ้ริการการศกึษา  (C5)

ผลงาน  ≥20 30 100 -ฝ่ายวชิาการ / สทว.

-ฝ่าย ICT / สวพ. /สทศ

หนว่ยงานที่มคีวามพร้อมและมี

แผนที่ขอท าวจิัย

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ 12 สาขาวชิา

40 จ านวนสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรที่จดทะเบยีน (C53) ฉบับ 1 0 0  -มหาวทิยาลัยไมม่ผีลงานที่มกีารสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรที่จดทะเบยีน -ฝ่ายวชิาการ

-ฝ่าย ICT

-12 สาขาวชิา / สทศ. /สทว./สว.

41 จ านวนบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสาร e-JODIL บทความ >16 21 100 -ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา / สวพ. รายงาน

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

42 จ านวนบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสาร AJODL บทความ  ≥4 2 50 -ฝ่ายวชิาการ

-สาขาวชิา / สวพ. รายงาน

ที่มา : e-Performance ของ สวพ. (ก3)

43 ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์ (KPI ใหม่ ปงีปม. 2560)

ระดับ ประกาศ

ใช้ปงีบประ

มาณ2560

N/A N/A  -ตามที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 1/2560 มขีอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะวา่ มหาวทิยาลัยควรด าเนนิการควบคมุ ก ากับ ดูแล เร่ือง

จริยธรรมการวจิัยในรูปของคณะกรรมการไปกอ่น และปัจจุบันยังไมม่ี

การจัดตัง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย สง่ผลใหไ้มม่ผู้ีด าเนนิการ

จัดท าประกาศจริยธรรมของมหาวทิยาลัยใหแ้ลว้เสร็จ

-ฝ่ายวชิาการ / สบฑ. ที่มา : รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

90.88 ท้ังหมด 13 KPI ไม่น ำมำค ำนวณ 1 KPI (N/A) เหลอื 12 KPI

44 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นตอ่ปขีองผู้เรียนใหมใ่นโครงการ

สัมฤทธบิัตรเมื่อเทยีบจากปฐีาน 2556 (สะสม) (C25)

ร้อยละ 5 5.07 100  -ปฐีาน 2556 (รุ่น 82-85) = 14,726 คน

 -ปงีปม. 2560 (รุ่น 97-99) = 15,473 คน (ณ ต.ค. 2560)

คดิเป็นร้อยละที่เพิม่ขึ้น (15,473-14,726) / 14,726 X 100 = 5.07

-ฝ่ายทรัพย์สนิ  / ฝ่ายบริหาร

 / ฝ่ายวชิาการ

-สศต. / งานประชาสัมพันธ์

ศวน. /สาขาวชิา / สบฑ /สทว

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

45 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นตอ่ปขีองผู้เรียนสัมฤทธบิัตรใน

โครงการเรียนลว่งหนา้ (KPI ใหม่ ป ี60)

ร้อยละ 1 19.42 100  -ปฐีาน = 1,400 คน 

 -ปงีปม. 2560  (รุ่น 97-99) = 1,672 คน

คดิเป็นร้อยละที่เพิม่ขึ้น (1,672-1,400) / 1,400 X 100 = 19.42

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

46 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่มกีารบูรณาการกับ

การเรียนการสอนหรืองานวจิัย  (C6)

โครงการ 40 82 100 -ฝ่ายวชิาการ /  ฝ่าย ICT /ฝ่าย

การเงนิ 

-สาขาวชิา / สทว. / สทศ. / สวท.

- หนว่ยงานที่มแีผนพัฒนา

โครงการฯไปสู ่LOM / สวพ.

ที่มา : กองแผนงาน

47 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ท าใหเ้กดิประโยชน์

ตอ่ชุมชน/สังคมและผู้ดอ้ยโอกาส  (C7)

โครงการ 120 194 100 -คกก.บริการวชิาการฯ / สาขาวชิา

  / -เฉพาะหนว่ยงานที่มแีผน

ขอรับการจัดสรรงบฯบริการ

วชิาการแกส่ังคม (แผ่นดนิ)

ที่มา : กองแผนงาน

ดำ้นบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

48 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของสังคม  (C8) (รวมสร้างรายไดด้ว้ย)

หลักสูตร 10 27 100  -สว่นใหญเ่ป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house ตามโครงการ

ความร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก เช่น บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนลิเอนจี

เนยีร่ิง จ ากัด ส านักงานสภาพัฒนาการเมอืง สถาบันพระปกเกลา้  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกจิ

ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค ์บริษัท

รถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย  เป็นตน้

-ฝ่ายวชิาการ /  ฝ่าย ICT /ฝ่าย

การเงนิ 

-สาขาวชิา / สทว. / สทศ. / สวท.

-หนว่ยงานที่มแีผนพัฒนา

โครงการฯไปสู ่LOM / สวพ.

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

49 จ านวนโครงการบริการวชิาการแกส่ังคมเป็น

ภาษาตา่งประเทศ หรืออบรม / สอนการใช้

ภาษาตา่งประเทศ (C20)

โครงการ  ≥6 0 0 -คกก.บริการวชิาการฯ / ฝ่าย

การเงนิ

-ผู้รับผิดชอบโครงการ / -กผ.

ที่มา : กองแผนงาน

50 จ านวนผู้รับบริการวชิาการ (สงป.) คน  ≥20,000 25,553 100 -คกก.บริการวชิาการฯ / ฝ่าย

การเงนิ

-ผู้รับผิดชอบโครงการ / -กผ.

ที่มา : กองแผนงาน

51 ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการตอ่กระบวนการ

ใหบ้ริการ (สงป.)

ร้อยละ ˃86 92.04 100 -คกก.บริการวชิาการฯ

-ฝ่ายการเงนิ/ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/ กผ. (รายงาน)

ที่มา : กองแผนงาน

52 ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00 92.19 100 -คกก.บริการวชิาการฯ/ ฝ่าย

การเงนิ

-ผู้รับผิดชอบโครงการ

-กผ. (รายงาน)

ที่มา : กองแผนงาน

53 รายการโทรทัศนเ์พือ่บริการสังคม รายการ 200 181 90.50 -ฝ่าย ICT

-สทศ. / สาขาวชิา / สศต.

ที่มา : ระบบ e-Performance สทศ. (ก3)
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ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

54 จ านวนผลงานนทิรรศการออนไลน์ ผลงาน 15 33 100 -ฝ่าย ICT / สบ. ที่มา : ระบบ e-Performance สบ. (ก3)

55 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจ านวนชุดวชิาในโครงการคลัง

ปัญญาต ารา มสธ.

ร้อยละ 10 10.44 100  -ป ี2559 = 957 ชุดวชิา

 -ป ี2560  = 1,057 ชุดวชิา (957+100 )

 คดิเป็นร้อยละที่เพิม่ขึ้น (1,057-957 / 957)X100 = 10.44 %

-ฝ่าย ICT

-สบ.

ที่มา : ระบบตดิตามและประเมนิผล (AE) สบ.

56 จ านวนผลงานในการส ารวจ STOU POLL (KPI ใหม ่

ปงีปม. 2560)

เร่ือง ≥3 N/A N/A ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ยังไมม่กีารด าเนนิการส ารวจความคดิเหน็ 

เนื่องจากผู้บริหารมหาวทิยาลัยมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบาย

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

-หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ที่มา : ประเด็นเสนอที่ประชุมแผนฯปงีปม. 2560 

ของสวพ.

66.67 ท้ังหมด 6 KPI

57 จ านวนนักศกึษา / ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ / 

กจิกรรม การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น

คน 8,000 13,632 100 -ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายบริหาร / 

ฝ่ายบริการ

-สศต. / ศวน. / สบ. /ชมรมฯ

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

58 จ านวนโครงการ/กจิกรรมการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาทอ้งถิ่นที่เกดิประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนภายใน/ภายนอก  (C9)

โครงการ/

กจิกรรม

29 42 100  -จัดโดยสว่นกลาง 19 โครงการ

 -จัดโดยสว่นภูมภิาคผ่านศวน. 10 แหง่ 24

-ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายบริหาร / 

ฝ่ายบริการ

-สศต. / ศวน / สบ.

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต. และศวน 10 แหง่

59 จ านวนผลงานดา้นศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่นที่ไดรั้บการยกย่องในระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ 

(C10)

ผลงาน 1 0 0 -ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริหาร

-สศต./สพ. / สบ. /ศวน/สาขาวชิา

ที่มา : ระบบ e-Performance สศต.

60 ร้อยละความพงึพอใจของนักศกึษาและประชาชนที่เขา้

ร่วมโครงการ/กจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น (C26)

ร้อยละ 90.00 93.04 100 -ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายบริหาร ที่มา : ระบบ e-Performance ของ สศต

61 จ านวนโครงการวจิัย / จ านวนสื่อ / จ านวน

สารสนเทศทอ้งถิ่น (KPI ใหม ่ปงีปม. 2560)

คก./สื่อ/

ระบบ

≥1 0 0 -ฝ่ายวางแผนฯ / ฝ่าย ICT / ฝ่าย

ทรัพย์สนิฯ

-ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำ้นท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
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62 จ านวนโครงการ / กจิกรรม สง่เสริมความรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกับอาเซยีน หรือพหสุังคมวัฒนธรรม (KPI 

ใหม่ ปงีปม. 2560)

คกก./

กจิกรรม

≥2 2 100 1)  โครงการพัฒนาเยาวชนไทย กา้วไกลในอาเซยีน: สังคม ศลิปะ 

วัฒนธรรมและภาษา  

2) โครงการจัดประชุมวชิาการนานาชาตดิา้นศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ

เครือขา่ยศลิปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

-ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายบริหาร / 

ฝ่ายบริการ

-สศต. / ศวน. / สบศ. – ชมรมฯ

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ สศต

90.69 ท้ังหมด 26 KPI ไม่น ำมำค ำนวณ 3 KPI (N/A) เหลอื 23 KPI

63 ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

โครงการยุทธศาสตร์ (KPI ใหม่ ปงีปม. 2560)

ร้อยละ 90 66.66 74.07  -ด าเนนิการไดต้ามเปา้หมาย 32 โครงการ

 -ยุตโิครงการ 16 โครงการ

 -ด าเนนิการต่ ากวา่ / ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 15 โครงการ

 รวม 63 โครงการ

     ทัง้นี้ เมื่อน ามาค านวณเป็นร้อยละความส าเร็จ จะไมน่ าโครงการที่

ยุต ิ16 โครงการมาค านวณ N = 48 โครงการ ดังนัน้จงึคดิเป็นร้อยละ 

66.66 

(32*100/48)

-ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

 -หนว่ยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตร์

 - ที่มา : กองแผนงาน

64 จ านวนโครงการ/หนว่ยงาน ที่สนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างการบริหารหนว่ยงานของมหาวทิยาลัยที่

สอดคลอ้งกับภารกจิปัจจุบันและอนาคต  (C47)

โครง 10 3 30.00  - ในปงีปม. 2560 มกีารด าเนนิงาน จ านวน 3 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่

กองนติกิร, ศูนย์จริยธรรมการวจิัย และอยู่ระหวา่งการวเิคราะหจ์ัดตัง้

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

-ฝ่ายการเงนิฯ / ฝ่ายบริหาร

-กผ./ กจ. / หนว่ยงานที่มแีผนจะ

ขอปรับ / พัฒนาโครงสร้างการ

บริหารหนว่ยงาน

 - ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

65 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ปฏบิัตงิานตอ่การจัด

โครงสร้างการบริหารหนว่ยงานของมหาวทิยาลัยที่

สอดคลอ้งกับภารกจิปัจจุบันและอนาคต  (C36)

ร้อยละ 80 N/A N/A  - ยังไมม่กีารด าเนนิการ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารใหม้กีารชะลอ

การด าเนนิงานเร่ืองการปรับสถานภาพการเป็นมหาวทิยาลัยในกากับ

ของรัฐไวก้อ่น

-ฝ่ายการเงนิฯ/ ฝ่ายบริหาร

-กผ.

 - ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

ดำ้นบรหิำรจัดกำร
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66 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการด าเนนิงาน

ตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแหง่ชาต ิ(Thailand Quality 

Award : TQA)  (C49)

ระดับ มกีระบวนงาน

ทีม่กีารพัฒนา

คุณภาพเพือ่

การบริหาร

จัดการองคก์ร

เพิม่ขึ้นจากปทีี่

ผ่านมา

N/A N/A  -ขอยกเวน้การประเมนิเนื่องจาก มสธ. เลอืกด าเนนิการประกัน

คณุภาพดว้ยระบบ CUPT QA ของ ทปอ.

-ฝ่ายวชิาการฯ

-ศปศ.

-หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งกับหมวด

ตา่ง ๆ

 - ที่มา : e-Performance ศปศ. (ก3)

67 จ านวนแผนบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤต (ดา้น

การเงนิการคลัง ดา้นนักศกึษา / บริการนักศกึษา ดา้น

 ICT ดา้นความปลอดภัย/ภัยพบิัต ิเป็นตน้) (KPI ใหม่ 

ปงีปม. 2560)

แผน ≥2 1 50  -ในปงีบประมาณ 2560 ส านักคอมพวิเตอร์ไดม้กีารจัดท าแผนบริหาร

ความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤต ดา้นICT ของมหาวทิยาลัย

-ฝ่ายบริหารมหาวทิยาลัย

-หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 - ที่มา : e-Performance สค. (ก3)

68 จ านวนกจิกรรมการจัดการความรู้ (KM) / กจิกรรม

ชุมชนนักปฏบิัต ิหรือ ชุมชนแหง่การเรียนรู้(COP) 

ประจ าปงีบประมาณ   (C50)**

กจิกรรม 4 7 100 -ฝ่ายวชิาการฯ

-ศปศ.

-ทุกหนว่ยงาน

ที่มา : ระบบ e-Performance ของ ศปศ.

69 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการ/

กจิกรรมใน Corporate Risk  (C48)

ร้อยละ 95 N/A N/A  -อยู่ระหวา่งประเมนิผลการด าเนนิงานจงึไมม่ขีอ้มูลรายงาน -ฝ่ายการเงนิฯ

-กผ. / ทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

กับมาตรการ/กจิกรรมใน 

Corporate Risk

 - ที่มา : e-Performance กผ. (ก3)

70 คะแนนเฉลี่ยของภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (C51)

คะแนน 4.0 4.58 100 -ฝ่ายบริหาร

-งานประชาสัมพันธ์/ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของศวน. 10 แหง่

 (ก3)
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71 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจตอ่การสื่อสารภายใน

องคก์ร(KPI ใหม่ ปงีปม. 2560)

คะแนน 3.51 4.32 100 -ฝ่ายสื่อสารฯ / ฝ่ายบริหาร

-งานประชาสัมพันธ์/ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานประชาสัมพันธ์

 (ก3)

72 ร้อยละของของการเปลี่ยนแปลงรายไดเ้มื่อเทยีบกับปี

ที่ผ่านมา  (C37)

ร้อยละ 2.0 -2.06 95.23   - เป็นการค านวณโดยใช้ 2 แหลง่เงนิ คอื รายรับเงนิรายได ้และ

รายรับจากหนว่ยบริการรูปแบบพเิศษ ทัง้นี้ รายรับจากเงนิรายไดม้ไิดน้ า

รายรับที่ไมใ่ช่การด าเนนิงานของ มสธ. และรายรับจากการลงทุนมา

ค านวณ โดย

 1. ปงีปม. 2559 มสธ. มสธ.มรีายรับ จ านวน 913,783,984.41 ลบ.

 2. ปงีปม. 2560 มสธ. มสธ.มรีายรับ จ านวน 887,642,575.03  ลบ.

    ซึ่งคดิเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายไดเ้มื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา

 = ร้อยละ -2.06 

-ฝ่ายทรัพย์สนิ / ฝ่ายเกี่ยวขอ้ง

-หนว่ยงาน บรศ. / เฉพาะ

สาขาวชิา / หนว่ยงานที่มี

ผลติภัณฑใ์หมห่รือบริการใหม ่

เพือ่หารายได้

ที่มา : กองแผนงาน

73 อัตราก าไรเบื้องตน้ (Profit Margin)  (C38) อัตรา 16.0 35.66 100  -รายรับจริง = 224,828,352.3

 1. สพ./ศ.ฝึก = 109,280,337.30

 2. สศต. = 14,340,721

 3. ศ.สัมมนา = 101,207,294

 -รายจา่ย = 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

คดิอัตราก าไรเบื้องตน้  (224,828,352.3- 144,665,079.36 / 

224,828,352.3)X100 =

-ฝ่ายการเงนิ / ฝ่ายทรัพย์สนิฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้ง / หนว่ยงาน บรศ.เฉพาะ

หนว่ยงานที่มโีครงการ / กจิกรรม

ที่หารายได้

ที่มา : ระบบ e-Performance ของหนว่ยบริการ

รูปแบบพเิศษ : สศต., สพ-ศ.ฝึกฯ, ศ.สัมมนา
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74 ร้อยละของการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุนของ

เงนิงบประมาณแผ่นดนิ   (C40)

ร้อยละ 80 100 100  -ปงีปม. 2560 มสธ. ไดรั้บงบลงทุนจากงปม.แผ่นดนิ จ านวน 

25,370,000 บาท 

 -มกีารเปกิจา่ยบลงทุน จ านวน 25,370,000 บาท

 คดิเป็นร้อยละการเบกิจา่ยร้อยละ 100

-ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

-หนว่ยงานมแีผนขอรับจัดสรรงบ

ลงทุนเงนิงบประมาณแผ่นดนิ

 - ที่มา : รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณปงีปม. 

2560 กองแผนงาน

75 ร้อยละของการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุนของ

เงนิงบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลัย   (C41)

ร้อยละ 80 58.73 73.41  -ปงีปม. 2560 มสธ. ไดจ้ัดสรรงบลงทุนจากงปม.เงนิรายได ้จ านวน 

129,840,900 บาท 

 -มกีารเปกิจา่ยบลงทุน 76,250,120.66  บาท

 คดิเป็นร้อยละการเบกิจา่ย 58.73 (76,250,120.66X100)/129,840,900

-ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

 -หนว่ยงานมแีผนขอรับจัดสรรงบ

ลงทุนเงนิงบประมาณเงนิรายได้

 - ที่มา : รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณปงีปม. 

2560 กองแผนงาน

76 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มวุีฒปิริญญา

เอกหรือเทยีบเทา่  (C32) (สกอ ป ี2557 ตัวบง่ชี้ 1.2)

-ฝ่ายวชิาการ

หลักสูตรปริญญาเอก ร้อยละ 100 97.56 97.56  - อ.ประจ าหลักสูตร วุฒปิ.เอก จ านวน 40 คน -สาขาวชิา

หลักสูตรปริญญาโท ร้อยละ 60 77.02 100  - อ.ประจ าหลักสูตร วุฒปิ.เอก จ านวน 124 คน -สว.

หลักสูตรปริญญาตรี ร้อยละ 20 32.77 100  - อ.ประจ าหลักสูตร วุฒปิ.เอก จ านวน 58 คน

 -ที่มา : ระบบ Che-QA online ปกีารศกึษา2558
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77 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ

  (C33)  (สกอ ป ี2557 ตัวบง่ชี้ 1.2)

-ฝ่ายวชิาการ / -ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล / -ฝ่ายเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาเอก ร้อยละ 100 95.12 95.12  -ต าแหนง่ ศ. รศ. ผศ. จ านวน 39 คน -สาขาวชิา / สว./กจ. /  สทว.

หลักสูตรปริญญาโท ร้อยละ 80 90.68 100  -ต าแหนง่ ศ. รศ. ผศ. จ านวน 146 คน - สทศ.

หลักสูตรปริญญาตรี ร้อยละ 60 59.89 99.82  -ต าแหนง่ ศ. รศ. ผศ. จ านวน 106 คน - สทศ.

78 ระดับความส าเร็จของการจัดท า Training Roadmap 

รายบุคคล (KPI ใหม ่ปงีปม. 2560)

ระดับ ม ีTraining 

Road map 

สายวชิาการ / 

สายสนับสนุน

ม ีTraining Road

 map สาย

วชิาการ / สาย

สนับสนุน

100 -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่าย

วชิาการ

 - ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ. (ก3)

79 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ / สายสนับสนุนที่

เลื่อนต าแหนง่สูงขึ้น  (C44)

ร้อยละ 30 25 83.33 ด าเนนิการเลื่อนต าแหนง่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร และหวัหนา้หนว่ยงาน 

จ านวน 25 ราย จากผู้ผ่านการคดัเลอืก 25 ราย

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

-ทุกหนว่ยงานที่มกีลุม่ขา้ราชและ

พนักงานครบตามเกณฑก์ารเลื่อน

ต าแหนง่ /กจ.

 - ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ. (ก3)

80 ระดับคะแนนของการน าผลการประเมนิมาก าหนด

ประเด็น ปรับปรุง และมผีลการประเมนิที่ดขีึ้นเมอื

เทยีบกับปทีี่ผ่านมา  (C45) :

คะแนน 4.00 3.95 98.75  -กจ.มกีารน าผลการประเมนิที่ผ่านมาเลอืกกระบวนการที่ไดรั้บความ

พงึพอใจนอ้ย 2 กระบวนการ คอื 1) กระบวนงานดา้นการก าหนดกรอบ

ต าแหนง่ระดับช านาญงาน/ช านาญงานพเิศษ/ช านาญการ/ช านาญการ

พเิศษ/เชี่ยวชาญ และ 2) กระบวนการแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่

ใหสู้งขึ้น  และน ามาประเมนิผลความพงึพอใจอกีคร้ัง โดยกระบวนการที่

 1) ผลประเมนิ = 3.98 และกระบวนการที่ 2) = 3.92 และน ามาเฉลี่ย

คะแนนทัง้ 2 กระบวนงาน = 3.95

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 -กจ.

 - ที่มาระบบ e-Performance ของ กจ.

 -ที่มา : ระบบ Che-QA online ปกีารศกึษา2558



ผล

รอบ 12 ด.

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

เปำ้หมำย 

(ท้ังปี)

ล ำดบั

ท่ี
ตัวชี้วัด หนว่ยนบั

ปงีบประมำณ 2560

รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำนรอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลอำ้งองิ  / หมำยเหตุ  

81 จ านวนชั่วโมง unplanned down time   (C42) ช.ม. ≤4 4 100 เคร่ืองปรับอากาศที่หอ้งศูนย์กลางเครือขา่ยหลัก (Data Center) ณ 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพมิพแ์หง่ชาต ิชั้น 2 เกดิการขัดขอ้ง 

Compressor เสยีหาย 1 เคร่ือง วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 

20.55 น. ทางเจา้หนา้ที่ไดเ้ขา้มาแกไ้ขแตเ่นื่องจากเป็นระบบซับซอ้น 

และใช้เวลาในการแกไ้ข จงึประกาศหยุดใหบ้ริการระบบเครือขา่ยตัง้แต่

เวลา 10.45 น. ซึ่งในการด าเนนิการซอ่มแซมแกไ้ข เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์

เสร็จสิ้นในเวลา 14.45 น. รวมเวลาที่ไมส่ามารถใหบ้ริการระบบ

เครือขา่ย ซึ่งถอืเป็น Unplanned Downtime เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

 -ฝ่าย ICT

 -สค.

 - ที่มาระบบ  e-Performance ของ สค. 

82 อันดับที่ดขีึ้นของเว็บไซต ์มสธ ภายในประเทศ  (C43) อันดับ 35 39 88.57   -ผลการจัดอันดับเว็บไซด ์มสธ.ภายในประเทศ ตามเกณฑก์ารวัด 

Webrometric ณ เดอืน กรกฎาคม 2560 มสธ. อยู่ในอันดับที่ 39 ของ

ประเทศ

 -ฝ่าย ICT

 -สค.

 -ที่มาระบบ  e-Performance ของ สค. 

- เป็นผลการจัดอันดับในประเทศ

83 จ านวนโครงการที่สง่เสริมการพัฒนา ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาภูมทิัศนแ์ละอาคารสถานที่ใหเ้อื้อตอ่การ

ท างานและการเรียนรู้  (C46)

โครงการ 9 33 100  -เป็นโครงการในสว่นกลาง รายงานโดยงานอาคาร จ านวน 6 โครงการ

 -เป็นโครงการในสว่นภูมภิาค รายงานโดยศวน. 10 แหง่ จ านวน 27 

โครงการ

 -รวมท้ังสิ้น จ ำนวน 33 โครงกำร

 -ฝ่ายบริหาร

 -งานอาคารสถานที่

 -ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานอาคารสถานที่

 และศวน. 10 แหง่

84 ร้อยละความพงึพอใจของการพัฒนา ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาภูมทิัศนแ์ละอาคารสถานที่ใหเ้อื้อตอ่การ

ท างานและการเรียนรู้  (C35)

ร้อยละ 85 90.18 100  -เป็นคา่เฉลี่ยผลการส ารวจความพงึพอใจของการพัฒนา ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาภูมทิัศนแ์ละอาคารสถานทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค

ผ่านงานอาคาร และศวน. 10 แหง่ โดยมผีลความพงึพอใจเฉลี่ย ร้อยละ

 90.18

 -ฝ่ายบริหาร

 -งานอาคารสถานที่

 -ศวน.

ที่มา : ระบบ e-Performance ของงานอาคารสถานที่

 และศวน. 10 แหง่


