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สาระส าคญัแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยปกติคือการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระยะปานกลางสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งมีนโยบาย / แนวทางการพัฒนาประจ าปี เป็นกรอบการ

ถ่ายทอด / เชื่อมโยงกิจกรรมและโครงการยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีทิศทาง

สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  ส าหรับปีงบประมาณ 2561 เป็นช่วงรอยต่อระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 

มสธ. พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับเดิม) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มสธ. พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับใหม่) ที่

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนฯ ซึ่งอาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่

ระหว่างการสรรหาผู้บรหิารชุดใหม่ อีกทั้งจะต้องด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกบั

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย Re-Profiling ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ควบคู่กับ

การจัดท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี ไปพรอ้มกัน   

 ดังนั้น นโยบาย / แนวทางการพัฒนาการพัฒนา มสธ. ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2561 ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

การด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุน 

รวมถึงเร่งรัดการแก้ปัญหา  / ลดความเสี่ยง การด าเนินงานที่ส าคัญส่งผลต่อการให้บริการนักศึกษา

และการบริหารมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสนับสนุนการจัดวาง ระบบ ระเบียบ กลไก ใหม่ ๆ ให้พร้อมต่อ

การรองรับตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มสธ. พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับใหม่) ให้เกิดความ “มั่นคง 

และยั่งยืน” 

ส าหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีส่วนประกอบ

ส าคัญ 2 สว่น ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. พร้อมเป้าหมายส าคัญในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส่วนที่ 2 ตารางความเชื่อมโยง นโยบาย / แนวทาง ฯ เป้าหมาย สู่แผนงาน – 

กระบวนงานผลผลติกิจกรรม / โครงการฯ ประจ าปี งปม. 2561 

ส่วนที่ 3  สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มสธ. ประจ าปีงปม. 2561 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลผลิตกิจกรรม / โครงการ ยุทธศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ส่วนที่ 1  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. พร้อมเป้าหมายส าคัญในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  มีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 
 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1) พัฒนากลไก / มาตรการในการเพิ่มยอดนักศึกษา / ผู้เรยีน ในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง 

2) เร่งคน้หาวิธีการ / ปรับปรุงระบบกลไกการธ ารงอยู่ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาของแต ่

ละหลักสูตรและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบบรกิารการให้เข้าถงึตัว

บุคคล  การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั การใช้ Social Media มาเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ในการจัดการเรียนการสอน 

การสอนเสรมิ รวมถงึการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลยั และนักศึกษา  การปรับการสอนเสรมิในรูปแบบเก็บ

คะแนน เป็นต้น 

3) ด าเนินงานปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  

และจัดการควบรวมชุดวิชา รวมทั้งหน่วยชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน ให้ชุดวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาใช้เรียนรว่มกัน 

เพื่อควบคุมคุณภาพ ความคุม้คา่ในการผลิตเอกสารการสอน และไม่กระทบต่อนักศึกษา 

4) จัดวางระบบ ระเบียบ กลไก ให้เอื้อการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบใหม ่(สหวิทยาการ / 

พหุวิทยากร / ความต้องการรายบุคคล ฯลฯ ) รองรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา มสธ. ใน

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565)  

5) วางระบบการจัดการสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และส่งเสรมิการ 

พัฒนาสื่อให้เป็นดิจทิัลอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผา่นอนิเทอร์เน็ต และผ่านอุปกรณต์่าง ๆ ได้

ให้มากขึน้  

6) สนับสนุนการจัดท าวารสารของสาขาวิชาเพื่อแสดงถงึความกา้วหนา้ทางวิชาการ และพฒันาองค์ 

ความรูข้องแตล่ะศาสตรอ์ย่างต่อเนื่อง และผลักดันวารสารของสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ / 

นานาชาติ  

7) ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างสถานศึกษาทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้บริการทาง 

การศึกษา และพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

 ด้านการวิจัย 

1) ก ากับ ติดตาม และจัดระบบชว่ยเหลอืใหง้านวิจยัแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดมากขึ้น  

2) ส่งเสรมิการด าเนนิงานจัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวจิัย เพื่อสนับสนนุงานวิจัยของนักศึกษา และ 

คณาจารย์ให้เปน็ไปตามมาตรฐาน  และสง่เสรมิการจัดตั้งศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมด้าน

สังคมศาสตรแ์ละมนุษย์ศาสตร ์เพื่อสนับสนนุการพัฒนาความเป็นเลศิด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

3) เร่งรัดการพัฒนาสารสนเทศการบรหิารงานวิจยัให้แล้วเสร็จ และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ 

งานวิจยัในระดับประเทศ 

4) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ กลไก ให้เอือ้การผลติงานวิจัยเชิงบรูณาการสหสาขาวิชา 

5) ส่งเสรมิการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ และงานวิจัยสถาบันทีต่อบโจทย์ 

มหาวิทยาลยั 

6) ส่งเสรมิการการเผยแพรผ่ลงานวิจัยทัง้ในระดับชาต ิ/ นานาชาติ อย่างตอ่เนื่อง รวมถงึน า 
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ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นทุกพันธกจิให้มากขึน้ 

 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

1) วิจัยและพัฒนาโครงการสมัฤทธิบัตร หรอืโครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคมที่เช่ือมโยงสูชุ่ดวิชา 

ของมหาวิทยาลยั ให้เป็นหลักสูตร Non-degree หลักสตูรระยะสั้น 

2) จัดท าแผนแม่บทการบริการวชิาการ และวิชาชีพ ที่ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ และตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ และเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) ส่งเสรมิกจิกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมีวนิัย จติสาธารณะและค่านิยมอันดี แก่ 

นักศึกษา และประชาชน 

 ด้านการพัฒนาองค์กร 

1) สนับสนุนปรับโครงสรา้งและระบบงาน รวมถงึทบทวนกฎระเบียบ ตา่ง ๆ ทียุ่่งยาก และซบัซอ้น  

ให้คล่องตัวสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เอื้อตอ่สภาวะการแข่งขัน และความจ าเป็นในภารกิจที่มีอยู ่เช่น 

การให้บริการการฝึกอบรม หรอืการให้บริการงานวิจยั ตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต  

2) สรา้งความตระหนัก ความรับผิดชอบและวนิัยทางการเงินการคลังและทรัพย์สินให้แกผู่้บรหิาร 

และบุคลากร มสธ. เพือ่ให้การบริหารมีความคุม้คา่ ถูกต้อง โปรง่ใส และส่งเสรมิการเพิม่ขีดความสามารถใน

การแขง่ขันให้กับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

3) สนับสนุนการเพิ่มพนูทักษะการใช้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของสาย 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

4) จัดวางระบบ กลไก การวางอตัราก าลัง การบรหิารทรัพยากรบุคคล และการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจากการปรับสถานภาพให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกับสภาพปัจจบุันและอนาคต 

5) เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ Data Center และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  ให้ก้าวหนา้และ 

แล้วเสรจ็โดยไว 

6) สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์ของมหาวิทยาลยัใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน Webometrics 

7) บรหิารจัดการงานอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการกับนักศึกษา และ     

การท างานของอาจารย์และบคุลากรในมหาวิทยาลยั 
 

ส าหรับเป้าหมายความส าเร็จของแผนปฏิบตัิราชการ มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มุ่งเนน้ 

ตัวชีว้ัด ที่สะท้อนจุดเนน้ส าคัญของนโยบาย / แนวทางการพัฒนา มสธ.ประจ าป ีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

ด้านการเรียนการสอน     

- รอ้ยละที่เพิม่ขึน้ของจ านวนนกัศึกษาใหมใ่น

หลักสูตรการเรยีนการสอนเมือ่เทียบกับปทีี่

ผ่านมา  

ปีงปม. 

(ภาค 2/..+ภาค 1/..) 

จ านวน 

นศ.ใหม่ 

ร้อยละท่ี

เพิ่มขึ้น 

ปีงปม. 56 44,753 ปีฐาน 

ปีงปม. 57 41,760 -6.68 

ปีงปม. 58 33,377 -20.07 

ปีงปม. 59 34,070 2.07 

ปีงปม. จ านวน 

นศ.ใหม่ 

ร้อยละ 

ปีงปม. 60 (6 ด.) 12,025 N/A 

** หมายเหตุ  

1. ข้อมูลปงีปม. 57-58 เทียบกับปีฐาน ปีงปม. 56 

2. ข้อมูลปีงปม. 59-60 เทียบกบัปีทีผ่่านมา 
 

รอ้ยละ  0.5 

(ภาค 

2/2560) 

 1 
(ภาค

2/60+1/61)  

- ฝ่ายบรหิารฯ / 

ฝ่ายบรกิารฯ / ฝ่ายวิชาการฯ 

-งานประชาสมัพันธ์ / ศวน. /   

สบศ. / สบฑ / สทว / ศ.

สารสนเทศ / สาขาวิชา 

- ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบรกิาร

การให้เข้าถงึตัวบุคคล  (ใหมป่ี 61) 

มี / ไมม่ี  - มี App 

STOU on 

Mobile 

-ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศฯ / 

ฝ่ายวิชาการ 

-สค./ สทว.  

- ระดับคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของ

นักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ความพึง

พอใจ 

ปีงปม. 

57 58 59 

ระดับคะแนน 4.27 4.47 4.44 
 

ระดับ

คะแนน 

-  4 -ฝ่ายวิชาการฯ 

-สบฑ. / สบศ. / สทว./สศต./

สบ. / ศวน. /ศ.สัมมนา / ศ.

สารสนเทศ 

- รอ้ยละของจ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับ

เมื่อเทียบกับประมาณการ  (นศ.

ลงทะเบยีน)  (ใหม่ป ี61) 

รอ้ยละ  80 

(ภาค1/2560) 

 

80 
(ภาค1+2/60) 

-ฝ่ายบรกิารฯ /  ฝ่ายบรหิารฯ 

/ ฝ่ายวิชาการฯ 

-สบศ. / ศ.สารสนเทศ / ศวน. 

/สบฑ. / สทว.  / สาขาวิชา /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รอ้ยละของหลักสตูรที่เปิดสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 / มาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ  

หลักสูตร ป5ี7 ป ี58 

จ านวนเปิดสอนทกุระดับ 58 60 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 33 47 

ร้อยละ  56.89 78.33  

รอ้ยละ - 100  
(ปีการศึกษา

2561) 

 

-ฝ่ายวิชาการฯ 

-สาขาวิชา / สว. 



ส-5 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

- ความส าเร็จของจัดวางระบบกลไก / 

ระเบียบ / ประกาศ เพื่อรองรบัการปรับปรุง 

/ พัฒนาหลักสตูรรูปแบบใหม ่(ใหม่ปี61) 

มี / ไมม่ ี - มีระบบ / 

ระเบยีบ / 

ประกาศ 

-ฝ่ายวิชาการฯ 

-สว. / สาขาวิชา 

- รอ้ยละของชุดวิชาทีม่ีการเรยีนการสอนใน

ระบบ e-Learning ตามที่มหาวิทยาลยั

ก าหนดเมื่อเทยีบกับชุดวิชาที่เปิดสอน 

 

   -ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศฯ / 

ฝ่ายวิชาการฯ 

-สทศ. / สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตร ี

ชุดวชิา ปี2559 

(1+2/58) 

ปี 2560 

(1/59) 

ระดับป.ตร ี   

ชุดวิชา e-Learning 16 9 

ชุดวิชาที่เปิดสอน 834 369 

ร้อยละ 1.92 2.27  

รอ้ยละ 2.5 

(1/60) 

2.5 

(1+2/60) 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชุดวชิา ปี2559 

(1+2/58) 

ปี 2560 

(1/59) 

ระดับบัณฑิตศกึษา   

ชุดวิชา e-Learning 117 61 

ชุดวิชาที่เปิดสอน 254 138 

ร้อยละ  46.06 44.20 

    

รอ้ยละ 50 

(1/60) 

50 

(1+2/60) 

 

- จ านวนรายการสอนเสรมิในระบบออนไลน์ 

(ใหม ่ปี61) 

รายการ 640 1,280 -ฝ่ายเทคโนโลยสีารสน 

เทศฯ / ฝ่ายวิชาการฯ 

-สทศ. / สาขาวิชา 

- รอ้ยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน

แต่ละระดับเมื่อเทยีบกับนักศกึษา

ลงทะเบยีนเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 

   -ฝ่ายบรกิารฯ / 

 ฝ่ายวิชาการฯ 

-สบศ. / ศวน. / สบฑ. / สว. / 

สาขาวิชา 

ระดับปรญิญาตร ี

นักศึกษารุ่นท่ีเข้า (4 ปี) ปี57 ปี 58 

ระดับป.ตร ี   

จ านวนนศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา  

3,217 2,713 

ลงทะเบียนเรยีนประจ าปี

การศึกษา (ภาค 1)  

12,977 11,130 

ร้อยละ 24.79 24.38  

รอ้ยละ - 24.58 

 



ส-6 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

ระดับปรญิญาโท 

นักศึกษารุ่นท่ีเข้า (2ปี) ปี2557 

 

ปี 2558 

 

ระดับป.โท   

จ านวนนศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

375 261 

ลงทะเบียนเรยีนประจ าปี

การศึกษา (ภาค 1)  

1,425 1263 

ร้อยละ 26.32 20.67 

    

รอ้ยละ - 23.50  

ระดับปริญญาเอก 

นักศึกษา (3ปี) ปี2557 

 

ปี 2558 

 

ระดับป.เอก   

จ านวนนศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

  

ลงทะเบียนเรยีนประจ าปี

การศึกษา (ภาค 1)  

 15 

ร้อยละ - - 

    

รอ้ยละ - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดับคะแนนความคดิเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใชบ้ัณฑติ/นายจ้างของ

บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุม 

ศึกษาแห่งชาต ิ

 ความคิดเห็นฯ ปีการศึกษา 

57 58 

ระดับคะแนน 4.30 4.40 

    

ระดับ

คะแนน 

- 4.40 
(ปีการศึกษา 

2559) 

-ฝ่ายวิชาการฯ 

-สว  / สาขาวิชา 

- จ านวนข้อตกลงความรว่มมอื (MOU) (ใหม่) 

ทางวิชาการเพื่อสง่เสรมิสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนระหวา่ง มสธ.กับ

หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

(ด้านหลักสตูร / ดา้นสือ่ / ด้านบรกิาร) 

 (ใหม่ปี61) 

 

โครง 

การ 

1 2 -ฝ่ายวิชาการฯ / ฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศฯ / ฝ่าย

บรกิารฯ 



ส-7 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

ด้านการวิจัย     

- จ านวนงานวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน 

การบรกิาร / การบรหิารงานมหาวิทยาลยั 
(วิจัยทางไกล + วิจัยกองทุนฯ + วิจัยสถาบัน) 

โครง 

การ 

- 35 -ฝ่ายวิชาการฯ / สวพ. / 

สาขาวิชา /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รอ้ยละของจ านวนวิจยัที่แล้วเสร็จ (ตาม

สัญญา) เมื่อเทยีบกับงานวิจยัที่ได้รับการ

อนุมัติทนุ (ใหม่ป6ี1) 

รอ้ยละ - 90 -ฝ่ายวิชาการฯ / สวพ. / 

สาขาวิชา /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- ระยะเวลาที่แล้วเสร็จของการพัฒนา

สารสนเทศการบรหิารงานวิจยั (ใหม่ปี61) 

ระยะ 

เวลา 

- ภายในป ี 

งปม.2561 

-ฝ่ายวิชาการฯ / สวพ. 

- รอ้ยละของผลงานวิชาการที่ตพีิมพ์เผยแพร ่

ในระดับชาติ / นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า

และนักวจิัยประจ า (นับเฉพาะผลงานที่ม ี

Impact factor) (ใหม่ปี61) 

รอ้ยละ - 0.24 

(ปีพ.ศ.

2560) 

-ฝ่ายวิชาการฯ / ฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศฯ -

สวพ. / สาขาวิชา / สทว. / 

สทศ. 

 

- รอ้ยละของการน าผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ บริการ 

และการบริหารจัดการของ มสธ. เมื่อเทยีบ

กับจ านวนผลงานวิจยัที่แล้วเสร็จทัง้หมด 

(ผลงานที่แล้วเสร็จในปี 3-5 ปีท่ีผา่นมา) 

(ใหม่ปี61) 

รอ้ยละ - 20 

 

-ฝ่ายวิชาการฯ / สวพ. / 

สาขาวิชา /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม     

- รอ้ยละที่เพิม่ขึน้ของผู้เรยีนใหม่ ในโครงการ

สัมฤทธิบัตรเมือ่เทียบกับประมาณ   

(ประมาณการ = 15,464 คน) 

ปีงปม. 

 

จ านวน 

ผู้เรียนใหม่ 

ปีงปม. 56 (82-85) 14,726 

ปีงปม. 57 (86-88) 3 รุ่น 10,590 

ปรับปฏิทิน ASEAN 

ปีงปม. 58 (89-92) 15,032 

ปีงปม. 59 (93-96) 16,245 

ปีงปม. 60 (97-98)  6 ด. 2 รุ่น 7,846 

   

รอ้ยละ 1.5 

 

3 

(15,930) 

 

-ฝ่ายทรัพย์สิน  / ฝ่ายบรหิาร 

/ ฝ่ายบรกิารฯ  / ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

-สศต. / งานประชาสัมพนัธ ์

ศวน. /สาขาวิชา  



ส-8 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

- จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคมที่ที่

ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ / ตอบสนอง

ต่อการพัฒนา ชุมชน และสงัคม 

 

 

 

โครง 

การ 

  120 -ทุกฝ่ายและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

- จ านวนโครงการ / กจิกรรม / สื่อสรา้งสรรค ์

ที่สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมี

วินัย จติสาธารณะและค่านิยมอันดี แก่

นักศึกษา และประชาชน เมื่อเทียบกับ

จ านวนโครงการ / กจิกรรม ทัง้หมด 

โครง 

การ/ 

กิจ- 

กรรม / 

รายการ 

 5 -ฝ่ายทรัพย์สิน / ฝ่ายบรหิาร / 

ฝ่ายบรกิารฯ / ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

-สศต. / ศวน. / สบ. /ชมรมฯ / 

สทศ. 

ด้านพัฒนาองค์กร     

- คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) (ใหม่ป6ี1) 

คะแนน 76.5 

(ปีงปม. 

2560) 

 -ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบรหิาร / 

ฝ่ายการเงิน 

-กจ. / กผ. / กค. / กพ. / 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนโครงการ / กจิกรรม ทีส่นับสนุนการ

พัฒนาโครงสรา้ง / การบรหิารทรัพยากร

บุคคล / การปรับปรุงกฎระเบยีบ / ประกาศ 

ของมหาวิทยาลยัที่สอดคลอ้งกับภารกิจ

ปัจจุบันและอนาคต   

โครงการ/ 

กจิกรรม 

- 2 -ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบรหิาร 

-กผ. / กจ.  / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รอ้ยละประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ 

เมื่อเทียบกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

(ใหม่ป ี61) 

รอ้ยละ 80 

  

80 

 

-ทุกฝ่าย 

-ทุกหน่วยงาน 

- อัตราก าไรสุทธิของหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

อัตรา

ก าไร 

ปีงปม. 

58 59 60 (6 ด.) 

ร้อยละ 13.16 22.06 5.67 

     

ร้อยละ - 12 -ฝ่ายทรัพย์สิน 

-หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ 

- รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

(40 ช.ม. / คน / ปี) เมื่อเทยีบกับบุคลากรใน

แต่ละสาย 

   -ฝ่ายเทคโนโลยสีารสน-เทศฯ 

/ ฝ่ายวิชาการฯ 

- กจ. / ทุกหน่วยงาน 



ส-9 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

สายวิชาการ 

จ านวน 

บุคลากร 

ปีพ.ศ. 

57 58 59 

ทั้งหมด 378 386 397 

ไดรั้บการพัฒนา 257 249 280 

ร้อยละ 67.99 64.51 70.53 

     

รอ้ยละ - 70.00 

สายสนับสนุน 

จ านวน 

บุคลากร 

ปีพ.ศ. 

58 59 

ทั้งหมด 1,333 1,394 

ไดรั้บการพัฒนา 670 916 

ร้อยละ 50.26 65.71 

    

 

 

รอ้ยละ 

 

 

- 

 

 

65.00 

 

- ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาศูนย ์

Data Center  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ใหม่ปี61) 

มี / ไมม่ ี - มีศูนย ์

Data 

Center 

-ฝ่ายเทคโนโลยสีารสน-เทศฯ 

-สค. 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนา

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยประจ าปี

งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

(MIS&DSS)  (ใหม่ปี61) 
ระดับ 1 = ม ีPrototype 

ระดับ 2 = ระบบทะเบียนมกีารเชื่อมโยงข้อมูลนักศกึษา

ไดค้รอบคลุม 2 กลุ่ม 

ระดับ 3 = ระบบทะเบียนมีการเชื่อมโยงข้อมูลนักศกึษา

ไดค้รอบคลุม 4 กลุม่ 

ระดับ 4 = มีการเชื่อมโยงระบบทะเบยีนกับ HRIS 

ระดับ 5 = มีการเชื่อมโยงระบบทะเบยีนกับระบบ 3 มิต ิ

ระดับ 3 5 -ฝ่ายเทคโนโลยสีารสน-เทศฯ 

-สค. 

- ผลการจัดอนัดับเว็บไซต์ มสธ 

ภายในประเทศด้วยระบบ Webometrics 

Ranking   

ผลการจัด

อันดับ 

ปีพ.ศ. 

57 58 59 60 (6 ด.) 

Webometrics 

Ranking 

40 49 46 65 

     

อันดับ - 40 -ฝ่ายเทคโนโลยสีารสน-เทศฯ 

-สค.  / สาขาวิชา 



ส-10 
 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน ทั้งปี  

- ระดับคะแนนความความพึงพอใจของการ

ให้บรกิาร จัดการงานอาคารสถานที่รองรับ

การให้บริการกับนักศึกษา และการท างาน

ของอาจารย์และบุคลากร (ใหม่ปี61) 

ระดับ

คะแนน 

- 4.0 -ฝ่ายบรหิาร 

-งานอาคาร 

 

การติดตามและประเมนิผล 

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทั้งในส่วนตัวชี้วัด และกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ

ผลผลิต ภายใน 5 วันท าการของเดือนถัดไปเมื่อภายหลังผลการด าเนินงานในแต่ละเดือนเกิดขึ้นผ่านระบบ

ติดตามและประเมินผล (AE) ในระบบ 3 มิติ  

2. หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่

กองแผนงานก าหนด ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน ผ่านระบบ e-Performance 

และมีการรายงานด้วยวาจาต่อรองอธิการบดีในก ากับในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

3. กองแผนงานท าหน้าที่ในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

ทุกหน่วยงานตามผลผลิตระดับกจิกรรม / โครงการ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะ ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

4. กองแผนงานท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ เสนอที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Audit Committee) 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง / วางแผนฯในปีถัดไปให้เกิด

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2   ตารางความเช่ือมโยง นโยบาย / แนวทาง ฯ เป้าหมาย สู่แผนงาน – กระบวนงานผลผลิตกิจกรรม / โครงการฯ ประจ าปี งปม. 2561 

 

นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1) พัฒนากลไก / มาตรการใน

การเพิ่มยอดนักศกึษา / 

ผู้เรียน ในทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง 

- ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนนักศกึษา

ใหมใ่นหลักสูตรการเรียนการสอนเมื่อ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 1 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

วชิาการ 

-การบริหารงานวชิาการของ 12 สาขาวิชา 

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

คุณภาพการบริการ 

-การบริการการศกึษา ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ : กิจกรรมการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศกึษาใหม่ (วิทยาลัยชุมชน/ 

วทิยาลยัการอาชีพ) 

-การสร้างภาพลักษณแ์ละประชาสัมพันธ์: กิจกรรมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด  

2) เร่งค้นหาวิธีการ / ปรับปรงุ

ระบบกลไกการธ ารงอยู่ของ

นักศกึษา และเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

-ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

บริการการให้เข้าถึงตัวบุคคล   

ม ีApp STOU 

on Mobile 

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

คุณภาพการบริการ 

-การบริการคอมพวิเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ กิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนา App STOU on Mobile 

-ระดับคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของ

นักศกึษาตอ่การให้บริการ 

ระดับคะแนน 

≥4 

-กิจกรรมการรับสมัครและทะเบียนนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

-กิจกรรมการรับสมัคร และงานทะเบียนนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

  

  

  

  

  

  

  

-กิจกรรมการบริหารและการจดัการเรียนการสอน  ระดับ

ปริญญาเอก 

-กิจกรรมการจัดสอบ  

กิจกรรมการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

กิจกรรมการวัดผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา 

-กิจกรรมการบริการสารสนเทศนักศกึษา :การให้บริการผา่น

ระบบ Call Center / การบริการขอ้มูลข่าวสารและตอบปัญหา

นักศกึษาประชาชนผ่านทาง Facebook ของมหาวิทยาลัย 

-กิจกรรมการให้บริการร่วมแบบครบวงจร (STOU OSS 

Center)   

-โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) 

2) (ต่อ) -ร้อยละของจ านวนนักศกึษาคงอยู่ทุก

ระดับเมื่อเทียบกับประมาณการ 

≥80   - กิจกรรม สร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ 

ป.ตรี ของสาขาวชิานิติศาสตร์ 

-กิจกรรมการสอนเสริม 

-กิจกรรมการสอนเสริมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาแบบทดสอบ : แบบวัดวนิจิฉัย

ทักษะพื้นฐานชุดวชิายากที่เป็นปัญหาในการเรียน ส าหรับ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

-กิจกรรมการจัดการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะชุดวชิา  ระดับ

ปริญญาตรี 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

-กิจกรรมการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชพี  ระดับปริญญา

ตรี 

-กิจกรรมการสง่เสริมมาตรฐานการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา 

-กิจกรรมการบริการแนะแนวการศึกษา 

-กิจกรรมการจัดปฏสิัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา 

-กิจการนักศกึษา 

-กิจกรรมการบริการการศกึษา ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง :  

 ลดการออกกลางคัน 

-กิจกรรมการให้ทุนการศึกษานกัศกึษา 

-กิจกรรมการบริการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร  

  

  

-ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ในแต่ละระดับเมื่อเทียบกับนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนประจ าปกีารศึกษา 

ป.ตรี 

≥ ร้อยละ 

24.58 

ป.โท  

≥ร้อยละ 

23.50 

ป.เอก 

≥ร้อยละ 7 

-ระดับคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใชบั้ณฑิต/นายจ้างของ

บัณฑิต  

ระดับคะแนน 

≥4.40 

3) ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ปี 2558 และ

จัดการควบรวมชุดวิชา เพื่อ

ควบคุมคณุภาพ ความคุ้มคา่

ในการผลิตเอกสารการสอน 

- ร้อยละของหลักสูตรท่ีเปิดสอนตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 / 

มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ   

ร้อยละ 100 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

วชิาการ 

-กิจกรรมการบริหารงานวชิาการของ 12 สาขาวิชา 

-กิจกรรมการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

-กิจกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาของ 12 สาขาวิชา 

-กิจกรรมสนับสนุนการผลิตและปรับปรุงชุดวชิา 

-กิจกรรมผลิตเอกสารการสอน  
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

4) จัดวางระบบ ระเบียบ 

กลไก ให้เอื้อการพัฒนา / 

ปรับปรุงหลักสูตรในรปูแบบ

ใหม ่ 

-ความส าเร็จของจัดวางระบบกลไก / 

ระเบียบ / ประกาศ เพื่อรองรับการ

ปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ 

มกีลไก / 

ระเบียบ / 

ประกาศ 

 
 -กิจกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร  ป.ตรี / ป.โท 

และป.เอก 

5) วางระบบการจดัการสื่อให้

เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้รียนในแต่

ละระดับการศกึษา และ

ส่งเสริมการพัฒนาสื่อใหเ้ป็น

ดิจิทลัอย่างต่อเนื่อง 

-ร้อยละของชุดวชิาท่ีมีการเรียนการ

สอนในระบบ e-Learning ตามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดเมื่อเทียบกับชุดวชิา

ท่ีเปิดสอน 

ป.ตรี  

2.5 

ป.บัณฑิต 

50 

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

สื่อการศึกษาทางไกล 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน e-Learning   

-โครงการพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

-กิจกรรมผลิตสื่อเสริมประจ า/ประกอบชุดวชิา 

-กิจกรรมการพัฒนาสือ่การศึกษาทางไกล  

-จ านวนรายการสอนเสริมในระบบ

ออนไลน ์

1,280 

6) สนบัสนุนการจดัท าวารสาร

ของสาขาวิชา 

    แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

วชิาการ 

-กิจกรรมการบริหารงานวชิาการของ 12 สาขาวิชา สนับสนุน

การพัฒนางานวชิาการ 

-กิจกรรมสง่เสริมการแตง่ต าราและสนับสนุนงานเขียนทาง

วชิาการ 

-กิจกรรมการสง่เสริมการแตง่ต ารางในโครงการกิตตเิมธี 

7) ส่งเสริมความร่วมมอื

ระหว่างสถานศึกษาทั้งใน

ประเทศ และตา่งประเทศ 

-จ านวนข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

(ใหม)่ ทางวิชาการเพื่อสง่เสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

1 โครงการ แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

วชิาการ 

 -กิจกรรมการบริการการศกึษา ศูนยว์ทิยพัฒนา 10 แห่ง :  

สร้างเครอืขา่ยบริการการศกึษาในพื้นท่ี 

 -กิจกรรมสง่เสริมคุณภาพวชิาการสูส่ากล : ประสานความ

ร่วมมอืกับสถาบัน/องคก์รต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้าน

วชิาการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

    - กิจกรรมการสร้างภาพลักษณแ์ละประชาสัมพันธ์:  จัดบู

ธงานมหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0 (45ปี ทปอ.) 

 - โครงการความร่วมมอืจัดการศกึษา หลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจฯ วิชาเอกการบริหาร

ปกครองท้องท่ีระหว่าง มท. กับ มสธ. 

        อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

 - กิจกรรมการจัดพธีิพระราชทานปริญญาบัตร   

 - กิจกรรมการให้บริการห้องผลิตรายการและโสตทัศนูปกรณ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ด้านการวิจัย         

1) ก ากับ ติดตาม และ

จัดระบบชว่ยเหลือให้งานวิจัย

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดมากข้ึน 

- ร้อยละของจ านวนวจิัยท่ีแล้วเสร็จ 

(ตามสัญญา) เมื่อเทียบกับงานวิจัยท่ี

ได้รับการอนุมัตทุิน 

≥ร้อยละ 90  แผนงาน / กระบวนงานวจิัย

พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและ

วจิัยสถาบัน 

-จัดประชุมพิจารณารับรองรายงานความก้าวหนา้ของงานวจิัย

ประเภทตา่ง ๆ  

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

งานวจิัยงานสร้างองค์ความรู้ และภูมิ

ปัญญาไทย เพื่อพัฒนาประเทศ /วจิัย

วชิาการ 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

2) ส่งเสริมการด าเนินงาน

จัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวิจัย 

และส่งเสริมการจัดตั้งศนูย์

ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

นวัตกรรมดา้นสังคมศาสตร์

และมนุษย์ศาสตร ์

      -กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาประเทศ : การสนับสนุนการด าเนนิงานของงานประสาน

การวจิัย 

3) เร่งรัดการพัฒนา

สารสนเทศการบรหิาร

งานวิจัยให้แล้วเสร็จ และ

เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ

งานวิจัยในระดับประเทศ 

- ระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จของการพัฒนา

สารสนเทศการบริหารงานวจิัย 

ภายในปี 

งปม.2561  

แผนงาน / กระบวนงานพัฒนา

สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้/

ผลงานวจิัยและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

- กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัย 

4) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ 

กลไก ให้เอื้อการผลิตงานวิจัย

เชิงบูรณาการสหสาขาวิชา 

    แผนงาน / กระบวนงานพัฒนา

สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้/

ผลงานวจิัยและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 - กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนความรู้ดา้นการวจิัยแก่

บุคลากร มสธ. : การสง่เสริมการท างานรว่มกันของนักวจิัยใน

รูปแบบสหสาขาวิชา 

5) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย

ของนักศึกษา และคณาจารย ์

และงานวิจัยสถาบันที่ตอบ

โจทย์มหาวทิยาลัย 

- จ านวนงานวจิัยพัฒนาการเรียนการ

สอน การบริการ / การบริหารงาน

มหาวทิยาลัย 

≥35 

โครงการ 

แผนงาน / กระบวนงานวจิัย

พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและ

วจิัยสถาบัน 

 - กิจกรรมการสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยสถาบัน : การ

บริหารจัดการทุนวจิัยสถาบัน 

 - กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาประเทศ  : บริการจัดการทุนวจิัยวชิาการส าหรับ

คณาจารย์ของสาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

6) ส่งเสริมการการเผยแพร่

ผลงานวิจัยทัง้ในระดับชาต ิ/ 

นานาชาติ  รวมถึงน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

ทุกพันธกจิให้มากข้ึน 

- ร้อยละของผลงานวชิาการท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติ / นานาชาติ ตอ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า (นับ

เฉพาะผลงานท่ีมี Impact factor) 

≥ร้อยละ 

0.24 

แผนงาน / กระบวนงานพัฒนา

สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้/ผล 

งานวจิัยและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

  

 - กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยดา้นการศึกษา

ทางไกล : กิจกรรมบริหารจัดการวารสารวจิัยดา้นการศึกษา

ทางไกล e-Journal (AJODL) 

 - กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และ

การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน ์: สนับสนุนการตพีมิพ์

เผยแพร่รายงานการวิจัย/บทความวิจัยในวารสารท่ีมี Peer 

Review ของหน่วยงานภายนอก /  จัดท าวารสาร

อเิล็กทรอนิกส ์(e-JODIL) 

 - กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาประเทศ : กิจกรรมบริหารจัดการทุนวจิัยวชิาการและ

การพัฒนาประเทศ  

- ร้อยละของการน าผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชนใ์นการพัฒนาวิชาการ บริการ 

และการบริหารจัดการของ มสธ. เมื่อ

เทียบกับจ านวนผลงานวจิัยท่ีแล้วเสร็จ

ท้ังหมด 

≥ร้อยละ 20 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

งานวจิัยงานสร้างองค์ความรู้ และภูมิ

ปัญญาไทย เพื่อพัฒนาประเทศ /วจิัย

วชิาการ 

        อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

 - กิจกรรมการบริการงานวจิัยของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  

ด้านบริการวชิาการแก่สังคม 

1) วิจัยและพัฒนาโครงการ

สัมฤทธิบัตร หรือโครงการ

บริการวิชาการแกส่ังคมที่

เชื่อมโยงสู่ชุดวิชาของ

มหาวทิยาลัย ใหเ้ป็นหลักสูตร  

- ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เรียนใหม่ ใน

โครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อเทียบกับ

ประมาณ 

≥ร้อยละ 3 แผนการ / กระบวนงานการศึกษา

ตอ่เนื่องตลอดชวีติ 

-กิจกรรมการสง่เสริมและสนับสนุนงานวจิัยสถาบัน : 

กิจกรรมอุดหนุนทุนวจิัยสถาบัน 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร  : กิจกรรม

รณรงค์รับสมัครผู้เรียนสัมฤทธิบัตร และสัมฤทธิบัตร

บัณฑิตศกึษา 



ส-18 
 

นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

Non-degree หลักสูตรระยะ

สั้น 

   -กิจกรรมการบริการการศกึษา ศูนย์วิทยพัฒนา  : รณรงค์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร(วทิยาลัย

ชุมชน/วทิยาลัยการอาชีพ) 

2) จัดท าแผนแม่บทการ

บริการวิชาการ และวิชาชพี ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ และเน้น

กลุ่มเปา้หมายเฉพาะ 

- จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมท่ีท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต / 

ตอบสนองตอ่การพัฒนา ชุมชน และ

สังคม 

≥ 120 

โครงการ 

  

แผนงาน / กระบวนงาน บริการ

วชิาการ / วชิาชีพสูส่ังคม   

-กิจกรรมการสนับสนุนด้านนโยบายและแผน : จัดท าแผน

แมบ่ทบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2561-2565 

-กิจกรรมบริการวิชาการ / วชิาชีพสู่สังคม โดยใชง้ปม.แผ่นดิน  

-กิจกรรมการผลิตและบริการแก่สังคมดา้นเทคโนโลยี

การศึกษา 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมกจิกรรมที่

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีวนิัย จิตสาธารณะและ

ค่านิยมอันดี แก่นักศึกษา และ

ประชาชน 

- จ านวนโครงการ / กจิกรรม / สื่อ

สร้างสรรค์ ท่ีสอดแทรกคุณธรรม 

จรยิธรรม ความมีวนิัย จิตสาธารณะ

และค่านิยมอันด ีแก่นักศกึษา และ

ประชาชน เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการ 

/ กิจกรรม ทัง้หมด 

≥5 

โครงการ / 

กิจกรรม 

  

  

  

แผนงาน / กระบวนงาน ส่งเสริมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-กิจกรรมการสง่เสริม ท านุบ ารุง ศาสนา ศลิป วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย 

-กิจกรรมการผลิตและบริการแก่สังคมดา้นเทคโนโลยี

การศึกษา 

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

อุทยานการศกึษา 

อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

-กิจกรรมการพัฒนาการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภเิษก  

-กิจกรรมการเลอืกสรรหนังสือท่ีมีคุณค่าเพื่อการอนุรักษแ์ละ

เผยแพร่ 
แผนงาน / กระบวนงาน ส่งเสริมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

ด้านพัฒนาองค์กร 

1) สนับสนุนปรับโครงสรา้ง

และระบบงาน รวมถึงทบทวน

กฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก 

และซับซ้อน ให้คล่องตัวสอด

รับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- จ านวนโครงการ / กจิกรรม ท่ี

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง / การ

บริหารทรัพยากรบุคคล / การปรับปรุง

กฎระเบียบ / ประกาศ ของมหาวทิยาลัย

ท่ีสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและ

อนาคต   

2 

โครงการ / 

กิจกรรม 

แผนงาน / กระบวนงานระบบบริหาร

จัดการภายใน 

-กิจกรรมการสนับสนุนด้านนโยบายและแผน: กิจกรรม การ

วเิคราะห์โครงสร้างหนว่ยงาน/โครงสร้างการบริหารหนว่ยงาน

ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ / จัดประชุม/สัมมนาเชิง

ปฏบัิตกิาร Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มสธ. 

-กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล : จัดโครงการสัมมนา

และศกึษาดูงานดา้นกฎหมายของมหาวิยาลัยในก ากับของรัฐ / 

จัดโครงการอบรมร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ค าสั่งของมหาวทิยาลัย ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

2) สร้างความตระหนัก ความ

รับผดิชอบและวนิัยทาง

การเงินการคลังและทรัพยส์นิ

ให้แก่ผู้บรหิารและบุคลากร 

มสธ.เพื่อให้การบรหิารมคีวาม

คุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใส และ

ส่งเสริมการเพิ่มขดี

ความสามารถในการแขง่ขัน

- ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ เมื่อเทียบกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ 

≥ร้อยละ 80 แผนงาน / กระบวนงานระบบบริหาร

จัดการภายใน 

-กิจกรรมการสนับสนุนด้านนโยบายและแผน : จัดฝึกอบรมให้

ความรู้ระบบการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

-กิจกรรมการสนับสนุนด้านการเงินและบัญช ี: จัดประชุม/

สัมมนาเกี่ยวกับดา้นการเงินของมหาวิทยาลัย  

-กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับดา้นการพัสดุ : อบรม

สัมมนาด้านการพัสดุส าหรับเจ้าหนา้ที่พัสดุและหนว่ยงานท่ี

ได้รับมอบอ านาจ 

-กิจกรรมสนับสนุนด้านตรวจสอบภายใน 

-กิจกรรมการบริหารงานท่ัวไปของแตล่ะหนว่ยงาน 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

ให้กับหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

- คะแนนประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

≥ ร้อยละ

76.5 

-กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล : จัดท าคู่มือการ

ปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัย 

- อัตราก าไรสุทธิของหนว่ยบริการ

รูปแบบพเิศษ 

≥ร้อยละ 12 -กิจกรรมการบริการด้านการพมิพข์องมหาวิทยาลัย  

-กิจกรรมการบริการเผยแพร่และจัดจ าหนา่ยวัสดุการศึกษา   

-กิจกรรมการบริการอาคารสัมมนาและฝึกอบรม   

-กิจกรรมการฝึกอบรม  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

3) สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ

การใช้ภาษาองักฤษและ

เทคโนโลยสีารสนเทศทั้งใน

ส่วนของสายคณาจารย ์

บุคลากร และนักศกึษา 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

 (40 ช.ม. / คน / ปี) เมื่อเทียบกับ

บุคลากรในแต่ละสาย 

  

  

  

  

  

สายวชิาการ 

≥ร้อยละ 70 

สายสนับสนุน 

≥ร้อยละ 65 

  

  

  

 แผนงาน / กระบวนงานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 - กิจกรรมการสง่เสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

:  จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 - กิจกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบรหิาร

และวิชาการ  : ให้บริการและฝกึอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ

แก่บุคลากร นักศึกษา  และบุคคลภายนอd 

 - กิจกรรมการวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษาและวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 

- กิจกรรมการสง่เสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

: สนับสนุนทุนการศึกษา / กิจกรรมอบรมศึกษา ดูงาน ณ 

ตา่งประเทศ /จัดอบรม ศกึษา ดูงานด้านวิชาการของบุคลากร 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

        อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

 - โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกล

ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มสธ. (ต่อเนื่อง) 

 -กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมวชิาการและวิชาชพี  

 -กิจกรรมสง่เสริมวชิาการและวชิาชีพด้านการเกษตรและ

สหกรณ ์  

4) จัดวางระบบ กลไก การวาง

อัตราก าลัง การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และการ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

  

  

  

  

  

 แผนงาน / กระบวนงานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  

-กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล :  จัดท าวเิคราะห์

อัตราก าลังเพื่อการจัดกรอบอัตราก าลังลูกจา้งทุกประเภท 

ประจ าป ีและจัดประชุม/ศกึษาดูงานดา้นแผนอัตราก าลังและ

การประเมินแผนอัตราก าลังของมหาวทิยาลัยจากหน่วยงานอ่ืน 

อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

-กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ัวไป   

- กิจกรรมการสง่เสริมกิจการบุคลากร บัณฑติ และนักศกึษา  

มสธ. 

5) เร่งรัดการพัฒนาศนูย์ Data 

Center และระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย  ให้กา้วหนา้

และแล้วเสร็จโดยไว 

- ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนา

ศูนย ์Data Center  ประจ าปงีบประมาณ 

2561 

มศีูนย ์Data 

Center 

 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ICT  

 - กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย :  พัฒนาศูนย์ขอ้มูล Data Center 

ของมหาวิทยาลัย 
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นโยบาย / แนวทาง 

(จุดเน้น) 

เป้าหมาย (KPI ความส าเร็จ) เป้าหมาย แผนงาน-กระบวนงาน กจิกรรม / โครงการยุทธศาสตร์ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน

พัฒนาสารสนเทศของมหาวทิยาลัย

ประจ าปงีบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 (MIS&DSS) 

มกีาร

เชื่อมโยง

ระบบ

ทะเบียนกับ

ระบบ 3 มติ ิ

-กิจกรรมการบริการคอมพวิเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ : 

พัฒนาระบบสารสนเทศ มสธ.  / พัฒนา ปรับปรุงและ

บ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศ / กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศกึษา / ระบบ 3 

มติ ิ

6) สนบัสนุนการพัฒนาเว็บ

ไซด์ของมหาวทิยาลัยให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน 

Webometrics 

  

- ผลการจดัอันดับเว็บไซต์ มสธ 

ภายในประเทศด้วยระบบ Webometrics 

Ranking   

  

≤40 

  

แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ICT 

 -กิจกรรมบริการคอมพวิเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ: 

ปรับปรุงเว็บไซต์ มสธ. และเว็บไซต์หน่วยงานภายในตามความ

ตอ้งการของผู้ใช้งานและตามเกณฑ์การวัดของ Webometrics 

อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามพนัธกิจ 

-กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

-กิจกรรมการอุดหนุนทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อ

งานบริหารและวิชาการ  

7) บริหารจัดการงานอาคาร

สถานทีใ่ห้มปีระสิทธิภาพ 

รองรับการให้บริการกับ

นักศกึษา และการท างานของ

อาจารย์และบคุลากรใน

มหาวทิยาลัย 

-ระดับคะแนนความความพงึพอใจของ

การให้บริการ จัดการงานอาคารสถานท่ี

รองรับการให้บริการกับนักศกึษา และ

การท างานของอาจารย์และบุคลากร 

≥ 4.0 

คะแนน 

แผนงานด้านโครงสร้างพื้นทาง

กายภาพ 

 - กิจกรรมการบ ารุงอาคารสถานท่ีและภูมทัิศน์  

 - กิจกรรมพัฒนาท่ีท าการ ณ ส่วนกลาง 

 -กิจกรรมผลผลิตบริหารงานท่ัวไป ศูนยว์ทิยพัฒนา 10 แห่ง 

มสธ.  :  พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ 

ศวน. 
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ส่วนที่ 3  สรุปสาระส าคญัของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มสธ. ประจ าปงีปม. 2561 

 จากส่วนที่ 1 น ามาสู่การอธิบายรายละเอียดการด าเนินงานส าหรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม. 

2561 โดยจ าแนกภารกิจทั้ง 5 ด้าน ผ่านการถ่ายทอดสู่กิจกรรมที่เป็นภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ รวมถึงโครงการยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย

ประจ าปี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมการด าเนินงาน ซึ่ง

สามารถสรุปสาระส าคัญตามผลผลิตหลักของ มสธ. ได้ดังนี้ 

 1) ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

 มสธ. มีแผนการด าเนินงานด้านเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย / แนวทางการ

พัฒนา มสธ. ในส่วนของกระบวนการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา การ

ผลิตสื่อการศึกษา ตลอดจนการการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาใน 2 ปีการศึกษา คอื  

ปีการศึกษา 2560 ส าหรับสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนที่เก่ียวข้องด าเนินกิจกรรมการจัดการ 

เรียนการสอน และการสอบ ให้กับนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 ส าหรับให้สาขาวิชาและหน่วยงานที่สนับสนุนด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา /  

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา กระบวนการผลิตเอกสารการสอน กระบวนการ

ผลิตสื่อต่างๆ ทั้งหมดด าเนินการเพื่อรองรับการเปิดสอนในภาคการศึกษาใหม่ 1 / 2561 (15 ก.ย. 61) โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1.1)  เป้าหมายด้านหลักสูตร :  

1) ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 127 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

-หลักสูตรพัฒนาใหม่เพื่อเปิดสอน :  มจี านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  

แขนงวิชาการจัดการการสื่อสาร (นศ.)  และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารการเมืองและการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น (นศ.)  (ระดับปรญิญาโท) 

  - หลักสูตรปรับปรุงใหม่เพื่อเปิดสอน :  มีจ านวน 7 หลักสูตร  ได้แก่  ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 6 หลักสูตร  และระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

  - หลักสูตรเดิมที่เปิดสอน: จ านวน 118 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่เปิดรับนักศึกษา

ใหม่ปกติ จ านวน 79 หลักสูตร และหลักสูตรเดิมที่ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่มีนักศึกษาเก่าอยู่ จ านวน 39 

หลักสูตร 

  2) ส าหรับปีการศึกษา 2561 มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้   

- พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดสอน :  จ านวน 1 หลักสูตร ในระดับปรญิญาตร ีได้แก ่ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเศรษฐกจิชุมชน   

- ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดสอน :  จ านวน 18 หลักสูตร  ได้แก ่  ต่ ากว่าระดับ 
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ปรญิญาตร ีจ านวน 2 หลักสูตร  ระดับปรญิญาตร ีจ านวน 8 หลักสูตร  ระดับปรญิญาโท จ านวน 6 หลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก  จ านวน 2 หลักสูตร 

  - เปิดสอนหลักสูตรเดิม : จ านวนทั้งสิ้น 121  หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่เปิดรับ

นักศึกษาใหม่ปกติ จ านวน 76 หลักสูตร และหลักสูตรเดิมที่ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่มีนักศึกษาเก่าอยู่ 

จ านวน 45 หลักสูตร  ทั้งนี้ ในหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนทั้งหมด มสธ. มีเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรป ี2558  

  - ปิดสอนหลักสูตร: เพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 มสธ.มีแผนการ

ปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร ในระดับปรญิญาตร ีจ านวน 3 หลักสูตร และระดบั

ปรญิญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ดังมีรายละเอียดทั้งหมดตามตารางที่ 1.  
 

ตารางที่ 1. ตารางสรุปเป้าหมายด้านหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560 และ 2561)  

** หมายเหตุ การนับจ้านวนหลักสูตร นับตามแขนง/วชิาเอกจ้าแนกตามสถานะของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยไม่นับซ ้า 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 

เป้าหมายการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ท่ีเปิดสอน หลักสูตรเดิมท่ีเปิดสอน รวม

หลักสูตรที่

เปิดสอน

ท้ังหมด 

(6) = 

(1+2+5) 

ปิด

หลักสูตร

(ไม่ม ีนศ.

แล้ว) 

(7) 

พัฒนา

หลักสูตร

ใหม่เพื่อ

เปิดสอน

(1) 

ปรับปรุง

หลักสูตร

ใหม่เพื่อเปิด

สอน 

(2) 

หลักสูตร

เดิมท่ีรับ 

นศ.ใหม่ 

ปกติ 

(3) 

ปิดรับ นศ. 

ใหม่ แต่มี 

นศ.เก่าอยู่

(4) 

รวมหลักสูตร

เดิมท่ีเปิดสอน 

(5) = (3+4) 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2560 - - 10 0 10  10 0 

ปีการศึกษา 2561 - 2 8 2 10  12 - 

ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2560 - 6 33 22 55 61 0 

ปีการศึกษา 2561 1 8 32 25 57 66 3 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2560 - - 1 0 1 1 0 

ปีการศึกษา 2561 - - 1 - 1 1 - 

ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 2560 2 - 30 9 39 41 0 

ปีการศึกษา 2561 - 6       30 9 39 45 2 

ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2560 - 1 5 8 13 14 0 

ปีการศึกษา 2561 - 2 5 9 14 16 - 

รวมปีการศึกษา 2560 2 7 79 39 118 127 0 

รวมปีการศึกษา 2561 1 18 76 45 121    140 5 
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  1.2) เป้าหมายด้านชุดวิชา:   

1) การด าเนินงานด้านชุดวิชาในปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น  

- ชุดวิชาผลิตใหม่ : จ านวน 47 ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2560 จ านวน 19 ชุดวิชา และภาค 

การศึกษา 2/2560 จ านวน 28 ชุดวิชา ประกอบด้วยระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 18 ชุดวิชา  ระดับ

ประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 28 ชุดวิชา  ระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 ชุดวิชา   

  - ชุดวิชาปรับปรุง :  จ านวน 48 ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2560 จ านวน 21 ชุดวิชา และภาค

การศึกษา 2/2560 จ านวน 27 ชุดวิชา ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 28 ชุดวิชา  ระดับ

ประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 16 ชุดวิชา  ระดับปรญิญาเอก จ านวน 4 ชุดวิชา   

  - ชุดวิชาที่เปิดสอน : จ าแนกเป็น เปิดสอนครั้งแรก 95 ชุดวิชา แบ่งเป็น ภาค 1/2560 

จ านวน 40 ชุดวิชา และภาค 2/2560 จ านวน 55 ชุดวิชา ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 46 

ชุดวิชา  ระดับประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปริญญาโท จ านวน 44 ชุดวิชา  ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 ชุดวิชา  

และเปิดสอนซ้ าในทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560 จ านวน 611 ชุดวิชา และภาคการศึกษา 2/2560 

จ านวน 625 ชุดวิชา  

- ชุดวิชาที่จัดท าเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม (Supplement) จ านวน 3 ชุดวิชา  

ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปรญิญาตร ีจ านวน 3 ชุดวิชา  

- ชุดวิชาที่ปิดสอน จ านวน 27 ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2560 จ านวน 9 ชุดวิชา และภาค 

การศึกษา 2/2560 จ านวน 18 ชุดวิชา ประกอบด้วย  ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 13 ชุดวิชา ระดับ

ประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 14 ชุดวิชา 

 

  2) ส าหรับปีการศึกษา 2561 มสธ.มีแผนการด าเนินงาน ดังนี ้ 

  - ผลติชุดวิชาใหม่ : จ านวน 79 ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 33 ชุดวิชา และภาค

การศึกษา 2/2561 จ านวน 46 ชุดวิชา  ประกอบด้วยระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 41 ชุดวิชา  ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 37 ชุดวิชา   ระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 ชุดวิชา 

  - ปรับปรุงชุดวิชาใหม่ :  จ านวน 118  ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 66 ชุดวิชา 

และภาคการศึกษา 2/2561 จ านวน 52  ชุดวิชาประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปรญิญาตร ีจ านวน 77 ชุดวิชา    

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 34 ชุดวิชา ระดับปรญิญาเอก จ านวน 7 ชุดวิชา   

  - เปิดสอนชุดวิชา :  จ าแนกเป็น เปิดสอนครั้งแรก 197 ชุดวิชา แบ่งเป็น ภาค 1/2561 

จ านวน 99 ชุดวิชา ภาค 2/2561 จ านวน 98 ชุดวิชา ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี จ านวน 118 ชุด

วิชา  ระดับประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปรญิญาโท จ านวน 71 ชุดวิชา  ระดับปรญิญาเอก จ านวน 8 ชุดวิชา  และ

เปิดสอนซ้ าในทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 604 ชุดวิชา และภาคการศึกษา 2/2561 

จ านวน 670 ชุดวิชา 
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  - จัดท าเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมชุดวิชา (Supplement) จ านวน 1 ชุดวิชา 

ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่า/ปรญิญาตร ีจ านวน 1 ชุดวิชา 

  - ปิดสอนชุดวิชา: ตามการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร และความคุ้มค่าในการผลิต

เอกสารการสอน ในปีการศึกษา 2561 มสธ. มีแผนการปิดชุดวิชา จ านวน 28 ชุดวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 

จ านวน 9 ชุดวิชา และภาคการศึกษา 2/2561 จ านวน 19 ชุดวิชา ประกอบด้วย  ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี 

จ านวน 6 ชุดวิชา  ระดับประกาศนียบีตรบัณฑิต/ปริญญาโท จ านวน 22 ชุดวิชา ดังมีรายละเอียดทั้งหมดตาม

ตารางที่ 2. 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปเป้าหมายด้านชุดวิชาประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา2560 และ 2561) 

ระดับการศึกษา เป้าหมายการจัดการศกึษาดา้นชดุวิชา  

ผลิตชุด

วิชาใหม่ 

ปรับ 

ปรุงชุด

วิชา 

ชุดวิชาเปิดสอน Supple 

ment 

ปิด

สอน เปิดสอนครั้งแรก เปิดสอนซ้ า 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

รวม ระดับต่ ากว่า/ปริญญาตรี               

ปีการศึกษา 2560 18 28 19 27 381 389 3 13 

ปีการศึกษา 2561 41 77 57 61 360 389 1 6 

รวม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/

ปริญญาโท 

        

ปีการศึกษา 2560 28 16 18 26 190 193 - 14 

ปีการศึกษา 2561 37 34 37 34 202 210 - 22 

รวม ระดับปริญญาเอก         

ปีการศึกษา 2560 1 4 3 2 40 43 - - 

ปีการศึกษา 2561 1 7 5 3 42 71 - - 

รวมปี 2560 47 48 40 55 611 625 3 27 

รวมปี 2561 79 118 99 98 604 670 1 28 

 

1.3) ด้านนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา : การประมาณการประกอบไปด้วย นักศึกษา 

ใหม่ นักศึกษาลงทะเบียน และผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ีปรญิญาตร ีประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท และปริญญาเอก โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กับ มสธ.หลักสูตร รัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการปกครองท้องที่ ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

สรุปได้ดังนี้ 

- ปีการศึกษา 2560 : ประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก 

ระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 
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1) นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 จ านวน 23,627 คน และในภาค 2/2560 จ านวน  

13,646 คน รวมนักศึกษาใหม่ จ านวน 37,273 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาใหม่จากภาคเรียนที่ 1 /2560 มา

ลงทะเบียนต่อในภาค 2/2560 อีกจ านวน 16,137 คน  

2) นักศึกษาเกา่ ภาค 1/2560 จ านวน 59,587 คน และในภาค 2/2560 จ านวน  

46,361 คน รวมนักศึกษาเก่า  

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการในทุกระดับการศึกษา จ านวน 14,421 คน  

(รายละเอียดตามตารางที่ 3.) 

- ปีการศึกษา 2561 : ประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนในทุกกระดับการศึกษา  

โดยจ าแนกเป็น 

1) นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 จ านวน 23,155 คน และในภาค 2/2561 จ านวน  

12,999 คน รวมนักศึกษาใหม่ จ านวน 36,154 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาใหม่จากภาคเรียนที่ 1 /2561 มา

ลงทะเบียนต่อในภาค 2/2561 อีกจ านวน 14,840 คน  

2) นักศึกษาเก่า ภาค 1/2561 จ านวน 55,634 คน และในภาค 2/2561 จ านวน  

46,309 คน  

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการในทุกระดับการศึกษา จ านวน 11,967  คน  

(รายละเอียดตามตารางที่ 3.) 

ตารางที่ 3. สรุปประมาณการจ านวนนักศึกษาเก่าลงทะเบียน และผู้ส าเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2561  

ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา : ปีการศึกษา 2560 –ปีการศึกษา 2561  

ปีการศึกษา 2560 

ระดับการศกึษา ประมาณการนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษา  

ภาค 1 ภาค 2 ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

(2559) 

 

นศ.ใหม่ 

(1) 

นศ.

(เก่า) 

รวม นศ.ใหม่ 

(1) 

นศ.ใหม่ 

(2) 

รวม 

นศ.ใหม่ 

(3)=

(1)+(2) 

นศ.เก่า 

(4) 

รวม 

(5)= 

 (3)+(4) 

รวมประกาศนียบัตร 615 345 960 450 190 640 275 915 695 

รวมระดับปรญิญาตร ี 20,520 54,175 74,695 13,455 12,485 25,940 42,385 68,325 11,330 

รวมระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

200 100 300 180 - 180 80 260 90 

รวมระดับปรญิญาโท 1,454 2,668 4,122 1,224 - 1,224 2,310 3,534 1,033 

รวมระดับปรญิญาเอก 37 100 137 27 - 27 83 110 33 

โครงการความร่วมมือฯ 801 2,199 3,000 801 971 1,772 1,228 3,000 1,240 

รวมทุกระดับ 23,627 59,587 83,214 16,137 13,646 29,783 46,361 76,144 14,421 

รวมนักศกึษาใหม่ประจ าป ี(ใหม่(1)+ใหม่(2)) = 37,273 คน  
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ปีการศึกษา 2561  

ระดับการศึกษา 

ประมาณการนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

ภาค 1 ภาค 2 ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

(2560) 

  

  

นศ.ใหม่ 

(1) 

นศ.

(เก่า) 
รวม 

นศ.ใหม่ 

(1) 

นศ.

ใหม่ 

(2) 

รวมนศ.

ใหม่ 

(3)=(1)+

(2) 

นศ.เก่า 

(4) 

รวม 

(5)= 

(3)+(4) 

รวมประกาศนียบัตร 560 405 965 405 175 580 455 1,035 520 

รวมระดับปรญิญาตร ี 20,490 49,690 70,180 12,630 12,700 25,330 40,725 66,055 9,525 

รวมระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

200 100 300 150 - 150 120 270 100 

  รวมระดับปรญิญาโท 1,600 2,619 4,219 1,349 - 1,349 2,330 3,679 960 

รวมระดับปรญิญาเอก 36 89 125 37 - 37 72 109 30 

โครงการความร่วมมือฯ 269 2,731 3,000 269 124 393 2,607 3,000 832 

รวมทุกระดับ 23,155 55,634 78,789 14,840 12,999 27,839 46,309 74,148 11,967 

รวมนักศึกษาใหม่ประจ าปี (ใหม่ (1)+ใหม่ (2)) = 36,154 คน 

 

  ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับนโยบายฯ ลงสู่สาขาวิชา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในลักษณะถ่ายทอดโดยตรง และถ่ายทอดตามบริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดท า

กจิกรรม / โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ส าหรับนักศึกษาใหม่ มสธ. ยังคงให้ความส าคัญต่อเนื่องกับมาตรการพัฒนากลไก /  

ในการเพิ่มยอดนักศึกษา / ผู้เรยีน ในทุกระดับ ถงึแม้จะเป็นการเพิ่มขึ้นไม่มาก (รอ้ยละ 1) เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่าน

มา แต่ถือว่าเป็นความท้าทายภายใต้สถานการณ์โครงสร้างที่วัยเรียนลดลง และประชากรวัยผู้สูงอายุมากขึ้น 

แต่ด้วยความได้เปรียบในการเป็นมหาวิทยาลัยไม่มีช้ันเรียน มุ่งเน้นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และส่งเสรมิ

การเรียนรูต้ลอดชีวติ ดังนั้นในช่วงปีงบประมาณ 2561 จึงได้เตรยีมจัดวางระบบ ระเบียบ กลไก ให้เอื้อการ

พัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบใหม่ (สหวิทยาการ / พหุวิทยากร / ความต้องการรายบุคคล  / 

โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ / สถาบันการศึกษา ฯลฯ) ซึ่งที่ผ่านมา มสธ.ได้ท าความ

ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศในการร่วมกันจัดการศึกษาแบบต่อยอดจากปวช ปวส. เรียนคู่ขนานสู่

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปฐมวัยของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งยังคงด าเนินการต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ 2561 และคาดว่าจะขยายผลไปสู่หลักสูตรต่าง ๆ ให้มากขึ้น  พร้อมด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยจาก 12 สาขาวิชา ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ท าหน้าที่ประสานงาน

กับวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ  
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นอกจากนี้จะมีในส่วนของการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย 

เกษตรกรรมและเทคโนโลยี  อีกจ านวน 30-40 แห่ง ผ่านหลักสูตรทางด้านเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วย ในส่วนระดับปริญญาโทเน้นการไปเจาะกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ รวมถึงจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ

สร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่น อ าเภอ ทั้งในเรื่องของการให้บริการทางการศึกษา และการให้บริการ

วิชาการ 

ในส่วนการประชาสัมพันธ์ มสธ. ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการ 

รณรงค์รับสมัครนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย การปรับรูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ เน้นการน าสื่อ 

Social Media มาใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สรา้งภาพลักษณ ์ให้มากขึ้น เป็นต้น 

2. การธ ารงรักษานักศึกษา และการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ในปีงปม. 2561  

มสธ.ยังคงเน้นไปที่นักศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่และมีอตัราการออกกลางคันสูง โดย

เริ่มตั้งแต่พัฒนาการปฐมนิเทศรูปแบบใหม่ ซึ่งจะจัดประชุมร่วมกับสาขาวิชาเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การน า Facebook Live  ถา่ยทอดสดการปฐมนิเทศ หรอืการจัดท ารายการแนะ

แนวระหว่างเรียนผ่าน STOU Channel จ านวน 13 รายการ  เป็นต้น  

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ด้วยนโยบายให้เพิ่มการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 

ประโยชน์ในการเรียนการสอนและให้บริการการศึกษาเพิ่มมากขึ้น   จึงได้ลงทุนจัดซื้อระบบถ่ายสด

ออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ ส าหรับการสอนเสริมและสนับสนุนการสอนเสริมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-

Tutorial)  โดยในปีนี้น าไปใช้ถ่ายสดออนไลน์ จ านวน 35 ชุดวิชา นอกจากนี้ มสธ.จัดให้มีคะแนนเก็บให้กับ

นักศึกษาที่มาเข้ารับการสอนเสริมในชุดวิชาสอนเสรมิพิเศษ การจัดกจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนในภาค 1/2560 จ านวน 17 ชุดวิชา ภาค 2/2560 จ านวน 15 ชุดวิชา และการสอนเสรมิโครงการทุนต่าง ๆ 

ของศูนย์วทิยพัฒนา 3 ชุดวิชา 

  ส าหรับโครงการลดการออกกลางคัน มสธ. คงยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 แห่ง โดยมีแผนการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 23 โครงการ 

และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 แห่งกว่า 1,700 คน โดยตั้งเป้าหมายให้

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการออกลางคันและลงทะเบียนเรียนต่อในภาคการศึกษาถัดไป ในพื้นที่ศูนย์   

วิทยพัฒนา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และสอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าหรับส่วนกลาง มสธ.มีโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  โครงการอบรมบัณฑิตอาสา 

จ านวน 80 คน โครงการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาวิชานิติศาสตร์ให้กับนักศึกษา จ านวน 

1,400 คน จัดการสอนปรับพื้นฐานเพื่อการศึกษาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  จ านวน 

100 คน สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 25 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท ส่งเสริมจัดสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการเพิ่ม
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ชุดวิชาใหม่ในระบบฯ จ านวน 8 ชุดวิชา จัดสอบชุดวิชาเดิมที่มีอยู่ในระบบ จ านวน 46 ชุดวิชา และเพิ่มนักศึกษา

สมัครเข้ารับการสอบระบบ Walk-in exam โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ จ านวน 4,000 คน ตลอดจนสนับสนุน

การศึกษาแบบวัดวินิจฉัยทักษะพื้นฐานชุดวิชายากที่เป็นปัญหาในการเรียน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น  

การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ : เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสรา้งความพึงพอใจให้กับนักศึกษา 

และส่งผลการคงอยู่ของนักศึกษาด้วยเช่นกัน ส าหรับปีงบประมาณ 2561 มสธ. ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการข้อมูล และการลดข้อจ ากัดด้านบุคลากรและ

อัตราก าลัง โดยเน้นการพัฒนาการให้บริการที่เข้าถงึตัวบุคคลให้มากขึ้น จากเดิมที่มีบรกิาร e-Mail หรอื SMS 

ในปีนี้มีการลงทุนพัฒนาระบบบริการข้อมูลแก่นักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา (Application on Mobile) 

เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมาก และสถิติการเรียกดูข้อมูลต่าง  ๆ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสูง แต่ที่ผ่านมาระบบการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่นักศึกษาผ่านเว็บไซด์ของ

มหาวิทยาลัยยังไม่รองรับการท างานบนโทรศัพท์มือถือ  จึงได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ดังกล่าว ซึ่ง มสธ. จัดตั้งเป็นคณะท างาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการมาร่วมพิจารณา

ด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นส าคัญ ซึ่งในปีนี้จะเน้นไป

ที่ระบบบริการข้อมูลนักศึกษากอ่น โดยหากด าเนินการแล้วเสร็จนักศึกษาสามารถสืบคน้ สอบถาม ด าเนินการ

ด้วยตนเอง ผ่านระบบต่าง ๆ ใน  Application on Mobile เช่น ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการ

ลงทะเบียนเรียน  บรกิารลงทะเบียนเรียน  ข้อมูลการจัดส่งเอกสารการสอน วัสดุและเอกสารอื่น ข้อมูลการจัด

สอบและสนามสอบ  สิทธิในการเข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ และข่าวสารและการแจ้งเตือน ( Push 

Notification) เป็นต้น นอกจากนี้  มสธ. ยังมีการลงทุนในพัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วย RFID Technology ในส่วนของการให้บริการห้องสมุด ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จผู้ใช้บรกิารสามารถท า

กจิกรรม ยืม-คนืหนังสือห้องสมุด การต่ออายุหนังสือและอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถใช้งาน

ได้มากกว่า 20 ปี  

ไม่เพียงแต่การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดบรกิารการศึกษา และการบริการให้กับนักศึกษา 

ปกติ แต่ยังครอบคลุมถึงนักศึกษาพิการ ของ มสธ. และนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์ด้วย 

โดยในปีงบประมาณ 2561 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนของผู้พิการที่จัดท าเป็นสื่อเสียง (การมองเห็น)/

ข้อความ (คละประเภทความพิการ)/ภาพ (การได้ยิน) จ านวน 15 รายการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัว

ทางการเรียนของนักศึกษาพิการ (คละประเภทความพิการ)  120 คน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

ช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับผู้พิการแก่บุคลากร มสธ. ที่เกี่ยวข้อง 120 คน และส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับเงิน

อุดหนุนจาก สกอ. จ านวน 300 คน รวมทั้งยังจัดบรกิารแนะแนวนัดหมายในเรอืนจ า ตลอดจนจัดสื่อบ ารุงมุม 

มสธ.ในห้องสมุดพรอ้มปัญญาภายในเรือนจ าที่ มสธ. เป็นเครอืข่าย อีกด้วย 

  สิ่งที่ มสธ. ด าเนินการควบคู่กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยใน
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ปีงบประมาณ 2561 มสธ. มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ โครงการพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต โครงการละ 4 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมจากหน่วยงานอื่นในกับนักศึกษา รวมถึงส่งเสรมิการฟื้นฟูชมรมนักศึกษา 10 ชมรม ส าหรับระดับ

บัณฑติศึกษา มสธ.ให้การส่งเสรมิการให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา จ านวน 11 รางวัล 

สนับสนุนทุนการท าดุษฏีนิพนธ์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของ สกว. จ านวน 4 ทุน  รวมถึงจัดเวที

ประชุมเสนอผลงานวิชาการ จ านวน 400 คน  และส่งเสริมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์และผลงาน

ศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งในวารสารหรือเวทีการประชุมระดับชาติ / นานาชาติ จ านวน 11 คน  ตลอดจนยังคงให้

ความส าคัญต่อการสนับสนุนโปรแกรมในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการในระดับบัณฑติศึกษาที่

ถอืเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในแวดวงวิชาการและจริยธรรมในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  ที่กล่าวมาข้างต้น คอื ในส่วนของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามการส่งเสรมิ

การพัฒนาทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นสิ่งส าคัญและเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนแก่

นักศึกษามีคุณภาพควบคูก่ัน โดยปีงบประมาณ 2561 มสธ. อุดหนุนพัฒนาวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเพื่อน าไป

ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ ในระดับคณะ/สถาบัน 

การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการคุณภาพชุดวิชา/การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ

นักศึกษาทั้ง 5 ด้าน การปรับปรุงกระบวนการท างานของสาขาวิชาให้มีประสทิธิภาพ จ านวน 36 โครงการ เป็น

ต้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดท าวารสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่ละ

สาขาวิชา จ านวน 7 สาขาวิชา  รวมถึงส่งเสริมการแต่งต าราให้กับคณาจารย์ การจัดท าวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Journal) รวมถงึสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer 

Review ของคณาจารย์ เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ มสธ.อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงบทความทางวิชาการใน

ต่างประเทศ จ านวน 100,000 บาท เป็นต้น 

นอกจาก มสธ. จะให้งบประมาณอุดหนุนการพัฒนาวิชาการดังกล่าวแล้ว มสธ. มีนโยบาย 

ส่งเสรมิความรว่มมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการสูร่ะดับสากล ซึ่งในด้านการจัดการเรียนการสอน มสธ.

มีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร ต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ/

วิจัย/การแลกเปลี่ยนวัฒธรรม และอื่นๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา มสธ. กับ

นักศึกษา Shanghai Open University โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้นระหว่างมสธ. กับ University 

Technology Mara  โครงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ OU5 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Food 

Packaging Innovation ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเป็น

วิทยากร ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาสาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รวมถึงการเดินทาง

เพื่อเข้าประชุมสมาคมวิชาชีพที่มหาวิทยาลัย /หน่วยงานเป็นสมาชิกเพื่อพัฒนางานวิชาการและการประชุม

นานาชาติ ของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ เข้าร่วมประชุมสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association 

-ALA) ของสาขาศิลปศาสตร์  สมาคม ICET ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคม AIB สาขาวิทยาการจัดการ  

สมาคมกฎหมายอาเซียนและ LAWASIA สาขาวิชานิติศาสตร์   เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASIA Pacific 
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Academic Consortium for Public Health (APACPH)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สมาคม IFHEสาขามนุษยน์ิ

เวช  สมาคมรัฐศาสตร ์(APSA) ของสาขาวิชารัฐศาสตร ์สมาคม Asian Media Information and Communication 

(AMIC)ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สมาคม International Society of Environmental and Rural Development 

(ISED) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  สมาคม IAPRI (International Association of Packaging Research 

Institutes) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้ง มสธ. ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมสนับสนุน

การด าเนินงานของที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการเผยแพรผ่ลงานวิชาการของมหาวิทยาลยั

ผ่านงานมหกรรมอุดมศึกษา:อุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (45ปี ทปอ.) ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน

มกราคม 2561 นีด้้วย 

1.4)การผลิตส่ือการศึกษา : ส าหรับสื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มสธ. มี 

สื่อการศึกษาส าหรับจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 87 ชุดวิชา จ าแนกเป็น สื่อสอนเสริม (e-Tutorial) 

จ านวน 18 ชุดวิชา สื่อวิทยุโทรทัศน์ จ านวน 7 ชุดวิชา สื่อวิทยุกระจายเสียง จ านวน 11 ชุดวิชา สื่อวีดิทัศน์ 

(DVD) จ านวน 18 ชุดวิชา CD-Multimedia จ านวน 3 ชุดวิชา และ สื่อ e-Learning จ านวน 30 ชุดวิชา 

  ปีการศึกษา 2561 มสธ. เตรียมแผนการผลิตสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน ทั้งสิน้ จ านวน 85 

ชุดวิชา จ าแนกเป็น สื่อสอนเสริม (e-Tutorial) จ านวน 10 ชุดวิชา สื่อวิทยุโทรทัศน์ จ านวน 12 ชุดวิชา สื่อ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน 8 ชุดวิชา สื่อวีดิทัศน์ (DVD) จ านวน 9 ชุดวิชา CD-Multimedia จ านวน 2 ชุดวิชา 

และ สื่อ e-Learning จ านวน 44 ชุดวิชา ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้ม มสธ. มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการศึกษาให้เป็น

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สังเกตได้จากชุดวิชา e-Learning มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษา ดัง

มีรายละเอียดตามตารางที่ 4. 
 

ตารางที่ 4. สรุปผลการผลิตสื่อการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา2560 และ 2561) 

ระดับการศึกษา / ปีการศึกษา 

ประเภทสื่อการศึกษาทางไกล  (ประกอบ/ประจ าชุดวิชา) 
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รวม ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี             

ปีการศึกษา 2560 18 7 11 13 3 6 

ปีการศึกษา 2561 10 12 8 8 2 5 

รวมระดับปริญญาโท             

ปีการศึกษา 2560 1 0 0 5 0 22 

ปีการศึกษา 2561 1 0 0 1 0 32 

รวมระดับปริญญาเอก             

ปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 2 
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ระดับการศึกษา / ปีการศึกษา 

ประเภทสื่อการศึกษาทางไกล  (ประกอบ/ประจ าชุดวิชา) 
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ปีการศึกษา 2561 0 0 0 0 0 7 

รวมทั้งส้ิน             

ปีการศึกษา 2560 18 7 11 18 3 30 

ปีการศึกษา 2561 10 12 8 9 2 44 

  

ทั้งนี ้มสธ.มีแผนที่จะน าสื่อการศึกษาต่าง ๆ เผยแพรผ่่านช่องทางการสื่อสารของ มสธ. ที่มี 

อยู่เดิม และเพิ่มการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งก าหนดเป้าหมายการเผยแพร่ โดยถ่ายทอดการ

สอนเสริมทางไกลในระบบออนไลน์ จ านวน 1,280 รายการ เผยแพร่ในระบบ On-demand จ านวน 700 

รายการ เผยแพร่ใน STOU Channel จ านวน 8,760 ช.ม. และเผยแพร่วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กรม

ประชาสัมพันธ์ 204 ช.ม. เป็นต้น 

ส าหรับนโยบาย ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อให้เป็นดิจทิัลเพิม่ขึน้ ปีงบประมาณ 2561  มสธ.  

ลงทุนจัดหาเครื่องบันทึกวิดีโอระบบ digital เพื่อน ามาปรับปรุงการบันทึกเทปวิดีโอต้นฉบับของมหาวิทยาลัย

เดิมที่จัดท าตั้งแต่ ปี 2545-2558 จ านวนมากกว่า 2,000 รายการ ที่บันทึกในระบบเทป DC-CAM (เดิม) เป็น

ระบบ XDCAM ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะท าให้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต และผ่านอุปกรณ์

ต่าง ๆ ได้มากขึ้น  อีกทั้งปีนี้ มสธ. ได้มีนโยบายลดการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศเผยแพร่ในช่อง

รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ มามุ่งเน้นการผลิตเพื่อออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตให้มากขึน้  ซึ่งนอกจากการผลิตสื่อ

แล้ว มสธ. คงยังส่งเสรมิการพัฒนาคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน           e-

Learning อย่างต่อเนื่องโดยให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประชุม/

สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน e-Learning ภายในประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่

ในการผลิตสื่อ e-Learning  รวมทั้งสนับสนนุกจิกรรมการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล ไม่วา่จะเป็นการอุดหนนุ

เงินรางวัลการพัฒนาสื่อทางไกลดีเด่น การจัดเสวนาทางวิชาการ / การจัดนิทรรศการ ตลอดจนสนับสนุนการ

จัดท าวารสารวชิาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ เป็นต้น 

ส าหรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณในทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ใน

ปีงบประมาณ 2561 มสธ. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งสิ้น 538.3911    

ล้านบาท ที่ประกอบด้วย 3 แผนงาน / กระบวนการ  75 ภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร ์และ 

1 โครงการยุทธศาสตรต์่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็น  
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1.1 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาวิชาการ จ านวน 290.4099 ล้านบาท ประกอบด้วย 2  

แผนงานย่อย คือ แผนงานพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอนทางไกล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

จ านวน 287.1992 ล้านบาท และแผนงานพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล จ านวน 3.2107  ล้านบาท 

1.2 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล จ านวน 126.2504 ล้านบาท 

1.3 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการ จ านวน 121.7308 ล้านบาท 

ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของพันธกจิที่ 1. จ าแนกตามแผนงาน/กระบวนงาน  

หน่วยนับ : ล้านบาท 

พันธกจิที่ 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล ฯ / 

ก.แผนการจัดการศึกษา (รวมทั้งสิ้น) 

538.3911  ลบ. 

1.1 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาวิชาการ 290.4099 ลบ. 

           แผนงานพัฒนาวิชาการ การเรยีนการสอนทางไกล ระดับ

ปรญิญาตรี  และบัณฑิตศึกษา 

(49 ภารกิจพื้นฐานฯ / 1 คก.ยศ.) 

287.1992 
 

          แผนงานพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 

(1 ภารกิจพื้นฐานฯ) 

3.2107 ลบ. 

1.2 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล 
  

(4 ภารกิจพื้นฐานฯ / 2 คก.ยศ.) 126.2504 ลบ. 

1.3       แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาคุณภาพการบรกิาร 
  

(21 ภารกิจพื้นฐานฯ / 1 คก.ยศ.) 121.7308  ลบ. 

 

2) ด้านการวิจัย  มสธ.เน้นการส่งเสรมิการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ และ 

งานวิจัยสถาบันที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม และจัดระบบช่วยเหลือให้งานวิจัยแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดมากขึน้ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีแผนอุดหนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 

จ านวน 14 โครงการ จ าแนกเป็นทุนวิจัยปกติ 9 โครงการ และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ระดับ

นานาชาติ จ านวน 5 โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จอีก จ านวน 20 โครงการ อุดหนุนทุนวิจัยสถาบัน เป็น

โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 8 โครงการ วิจัยประเมินหลักสูตร 6 หลักสูตร และมีจ านวนวิจัยที่คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ จ านวน 24 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558-2561) อุดหนุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ โดยอุดหนุนโครงการวิจัย

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ จ านวนประมาณ 22 โครงการ จ าแนกเป็น ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ จ านวน 9 โครงการ ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 13 โครงการ ทุนวิจัยเพื่อสร้าง

นวัตกรรม/การวจิัยรว่มมือ จ านวน 2 โครงการ อุดหนุนวิจัยวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ของสาขาวิชา จ านวน 

12 โครงการ และมีจ านวนวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ  ซึ่ง มสธ. ยังได้ตั้งเป้าหมายในการน า

ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนามหาวิทยาลัยเมื่อ



ส-35 
 

เทียบกับงานวิจัยทั้งหมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20  ทั้งนี ้เพื่อให้การบรหิารงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

ได้เรง่รัดให้การพัฒนาสารสนเทศการบรหิารงานวิจัยต้องแล้วเสร็จภายในปีงปม. 2561 เช่นกัน 

  นอกจากนี้ มสธ.ยังส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยเร่งเสนอขอทุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ซึ่งเป็นปีแรก

ที่ให้ทุนสนับสนุนทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งจะต้องจัดท า TOR เพื่อน าไปเสนอขอทุนภายใน

เดือนกรกฎาคม 2560 และหากได้รับทุน มสธ.จะน าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปสนับสนุนงานวิจัยโดยเฉพาะในด้าน

การศึกษาทางไกลอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นงานวิจัยทางไกลที่ไปส่งเสริมการเรยีนการสอน

ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนื้จะท าให้ สกอ. ยอมรับในผลการวิจัยดังกล่าวของมหาวิทยาลัย

มากขึ้น และขยายผลสู่อ้างอิงในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการน าทุนดังกล่าวไปขยายผลใน

สนับสนุนงานวิจัยอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยเชน่กัน  

  ส าหรับ “การจัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวิจัย”  มสธ.เห็นความส าคัญต่อการขับเคลื่อนใน

เรื่องดังกล่าว ด้วยความจ าเป็นในการท าวิจัยในสิ่งมีชีวิตทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

ต้องได้รับการรับรองเรื่องจริยธรรมการวิจัย แต่เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยให้ท าการศึกษาเพื่อประเมิน

ความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะส าหรับท าหน้าที่บริหารจัดการในเรื่องนี้     

ในปีนี้จงึด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยของมหาวิทยาลัยไปพลางกอ่น  โดยให้สถาบันวิจัย

และพัฒนาท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการไปสักระยะหนึ่ง และให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เช่ียวชาญ

มาเป็นกรรมการในการด าเนินงาน 

  ในส่วนของการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยสหสาขาวิชา หรือสหวิทยาการ 

มสธ.กิจกรรมจัดฝึกอบรมเทคนิคการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการวิจัยในรูปแบบสห-

สาขาวิชา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังคงให้

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยการอบรมหลักสูตรระยะสั้นจ านวน 2 หลักสูตร 

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ในการเป็นนักวจิัย และให้ความสนใจต่อการท าวิจัยให้เพิ่มมากขึน้ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ / การน าเสนอผลงาน ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ   

ในปีงบประมาณ 2561 มสธ. ส่งเสริมการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) จ านวน 2 ฉบับ และ

สมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอิสระหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า จ านวน 4 บทความๆ ละ 10,000 บาท  สมนาคุณการจัดเตรียมบทความ

วิจัยภาษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นกอ่นการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ จ านวน 4 บทความ ๆ ละ 8,000 

บาท  ส่งเสริมการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-JODIL) จ าแนกเป็นบทความพิเศษ ภาษาไทย จ านวน 1 

บทความ บทความภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 บทความ พร้อมด้วยสมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์

ในวารสารวิชาการระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตามประกาศ สมศ.หรือ สกอ.ให้การรับรอง จ านวน 12 

บทความ เป็นเงิน 200,000 บาท สมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติทีอ่ยูใ่น

ฐานข้อมูล TCI จ านวน 20 บทความๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท สมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับ
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การอ้างอิงในวารสารระดับนานาชาติ บทความละ 1,500 บาท จ านวน 3 บทความ เป็นเงิน 4,500 บาท  และ

สมนาคุณการเผยแพรบ่ทความวิจัยในการ ประชุมทางวิชาการ จ านวน 20 บทความๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 

70,000 บาท 

ส าหรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีด้านการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2561 มสธ. มี

แผนการใชจ้่ายงบประมาณด้านการวจิัย ทั้งสิ้น 24.9595  ล้านบาท ที่ประกอบด้วย 3 แผนงาน / กระบวน- 

การ 6 ภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร ์ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็น  

2.1 แผนงาน / กระบวนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและวิจัยสถาบัน  

จ านวน 9.9795 ล้านบาท 

  2.2  แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนางานวจิัยงานสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 

เพื่อพัฒนาประเทศ /วิจัยวชิาการ จ านวน 12.5972 ลา้นบาท 

  2.3  แผนงาน / กระบวนงานพัฒนาสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้/ผลงานวิจัยและการ

น าไปใช้ประโยชน ์จ านวน 2.3828 ล้านบาท  

 

ตารางที่ 6 แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของพันธกจิที่ 2. จ าแนกตามแผนงาน/กระบวนงาน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

พันธกจิที่ 2. /  ค.แผนวิจัย (รวมท้ังสิ้น) 24.9595 ลบ. 

2.1 แผนงาน / กระบวนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล

และวิจัยสถาบัน 

  

 (2 ภารกจิพื้นฐานฯ) 9.9795 ลบ. 

2.2  แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนางานวจิัยงานสร้างองค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาไทย เพื่อพฒันาประเทศ /วิจัยวิชาการ 

  

(1 ภารกิจพื้นฐานฯ ) 12.5972 ลบ. 

2.3  แผนงาน / กระบวนงานพัฒนาสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้/

ผลงานวิจยัและการน าไปใช้ประโยชน์ 

.38282 ลบ. 

(3 ภารกิจพื้นฐานฯ ) 
 

ลบ. 
** เป็นงบประมาณที่รวมโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน จ านวน 3,298,500 บาท 

   

3) ด้านบริการวิชาการ  

 แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นบริการการศึกษาที่ ส่งเสริม

การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ผ่านโครงการสัมฤทธิบัตร และลักษณะที่ 2 คือ การให้บริการวิชาการ ผ่าน

โครงการฝึกอบรม / สัมมนา ต่าง ๆ โครงการผลิตสื่อเพื่อบริการสังคม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 



ส-37 
 

 

 โครงการสัมฤทธิบัตร มุ่งเน้นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอด 

ชีวิต ไม่จ ากัดวัย และวุฒิการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 

โดยใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น และเมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาและ

รายวิชานั้นๆ หรือสามารถศึกษาต่อเนื่องเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ โดยสะสม

จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่สอบผ่านโอนเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งข้อดี คือ ผู้เรียนไม่สูญเสียโอกาสในการศึกษาทั้งในระยะ

สั้น หรือระยะยาว ดังนั้น มสธ. จึงเน้นการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

ควบคู่กับการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในกลุ่มเดียวกับวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ รวมไปถงึกลุ่ม

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ที่นักเรียนระดับช้ันมัธยมสามารถเรียน

ปริญญาตรีได้ก่อนจบมัธยมปลาย และสามารถส าเร็จการศึกษาเมื่ออายุยังน้อย ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อนาคต โดยในปีนี้ มสธ. ตั้งเป้าหมายไว้ 16,000 คน  

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการ 

ฝึกอบรม / สัมมนา ต่าง ๆ / การผลิตสื่อเพื่อบริการสังคมแบบให้เปล่า โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง

ในปีงบประมาณ 2561 มสธ. จะทบทวนและจัดท าแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคมระยะ 5 ปี โดยการน า

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของชาติ มาวางแนวทางการด าเนินงานเชิงบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย พืน้ที่ / ประชาสังคม ในการจัดบรกิารสังคมของ มสธ. ให้ตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศให้มากขึ้น โดยในปีนี้ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะจัดโครงการ / กิจกรรมดังกล่าว โดยใช้เงินอุดหนุนจาก

งบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกวา่ 120 โครงการ / กจิกรรม ทั่วประเทศ  ในส่วนเงินอุดหนุนของ มสธ. น าไปใช้ใน

การผลิตรายการ/ปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพื่อบรกิารสังคม จ านวน 80 รายการ ได้แก ่รายการเรียนภาษากับ 

มสธ. (Hello English) รายการสีสันภาษาจีน รายการ  อาศิรวาท  ผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงส าหรับบริการ

แก่สังคม จ านวน 600 รายการ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสาระความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม จ านวน 320 

เรื่อง จัดท านิทรรศการออนไลน์ 12 เรื่อง จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศคลังปัญญา ต ารา มสธ. จ านวน 80 ฐาน 

/ ชุดวิชา รวมถึงการการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนสาธิตเสริมสมอง ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา จ านวน 181 ทุน เป็นต้น 

 จากจุดแข็งดังกล่าวของการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย รวมถึงความต้องการในการ

เรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป มสธ.จึงได้มีนโยบายให้ท าการวิจัยและพัฒนาโครงการสัมฤทธิบัตร หรือ

โครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมที่เชื่อมโยงสู่ชุดวิชาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นหลักสูตร Non-degree หลักสูตร

ระยะสั้น  เพื่อสร้างบริการใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคม 

มากขึน้ 

ส าหรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ใน

ปีงบประมาณ 2561 มสธ. มีแผนการใช้จา่ยงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการแกส่ังคม ทั้งสิ้น 8.7884 ล้านบาท 
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ที่ประกอบด้วย 2 แผนงาน / กระบวนการ  4 ภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร ์และ 2 โครงการ

ยุทธศาสตร ์ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็น 

 3.1 แผนงาน / กระบวนงานการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต จ านวน 0.7198 ล้านบาท 

 3.2  แผนงาน / กระบวนงาน บริการวิชาการ / วิชาชีพสู่สังคม จ านวน 8.0686 ล้านบาท

ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย คือ  แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 3.1162 ล้านบาท และแผน

บรกิารวชิาการ / วิชาชีพสู่สังคม จ านวน 4.9524  ล้านบาท   ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของพันธกจิที่ 3. จ าแนกตามแผนงาน/กระบวนงาน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

พันธกจิที่ 3.  / ข.แผนบริการวิชาการแก่สังคม (รวมท้ังสิ้น) 8.7884 ลบ. 

3.1  แผนการ / กระบวนงานการศึกษาต่อเนื่องตลอดชวีิต     

(1 คก.ยศ.) 0.7198 ลบ. 

3.2  แผนงาน / กระบวนงาน บรกิารวิชาการ / วิชาชีพสู่สังคม 8.0686  

  แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา   

(2 ภารกิจพื้นฐานฯ) 3.1162 ลบ. 

 แผนบริการวิชาการ / วิชาชีพสู่สังคม   

(2 ภารกิจพื้นฐานฯ / 1 คก.ยศ.) 4.9524 ลบ. 

   

4) ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มสธ.มีภารกจิส่งเสรมิการท านุบ ารุงทั้งทาง 

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นไทย ส าหรับปีงบประมาณ 2561 มีแผนที่จะด าเนินกิจกรรม/ 

โครงการการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านศูนย์วทิยพัฒนาทั้ง 10 แห่ง จ านวน 29 กิจกรรม / โครงการ 

โดยใน 29 กิจกรรม / โครงการ จะมีอย่างน้อย 5 กิจกรรม / โครงการ / สื่อ ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีวนิัย จิตสาธารณะและค่านิยมอันดี แก่นักศึกษา และประชาชน และคาดว่าจะมีประชาชนและนักศึกษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จ านวน 10,000 คน  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าเพื่อการ

อนุรักษ์และเผยแพร่ จ านวน 2 เรื่อง รวมถึงอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือส่วนพระองค์รัชกาลที่ 7 

จัดท าสาระสังเขปบทความการศึกษาทางไกล อย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปดี้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในปีงบประมาณ 2560 มสธ. มีแผนการใช้จา่ยงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 0.9100 

ล้านบาท ที่ประกอบด้วย 2 แผนงาน / กระบวนการ  2 ภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร์ และ 

1 โครงการยุทธศาสตร ์ โดยจ าแนกเป็น 
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  4.1 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาอุทยานการศึกษา  จ านวน 0.5620  ล้านบาท 

  4.2 แผนงาน / กระบวนงาน ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 0.3480 

ล้านบาท  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของพันธกจิที่ 4. จ าแนกตามแผนงาน/กระบวนงาน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

พันธกจิที่ 4. / ง.แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รวมทั้งสิ้น) 0.9100 ลบ. 

4.1  แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาอุทยานการศึกษา   

(1 คก.ยศ.) 0.5620 ลบ. 

4.2   แผนงาน / กระบวนงาน ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 (2 ภารกจิพื้นฐานฯ) 0.3480 ลบ. 

 

5) ด้านการพัฒนาองค์กร  ส าหรับการบรหิารจัดการภายในองคก์ร ในปีงบประมาณ  

2561 เนื่องจากเป็นปีที่ควรเริ่มแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2565 แต่กระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กอปรกับคาดว่ากระบวนการสรรหาทั้งนายกสภาฯ และอธิการบดีและ

คณะผู้บรหิารชุดใหม่จะแล้วเสร็จในระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตรฉ์บับนี ้มสธ. จึงได้จัดเตรยีมงบประมาณ

ส าหรับการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี

ผู้เข้ารว่มประชุม ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่, คณะผู้บริหารชุดใหม่, ประธานฯ สาขาวิชา

, ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วยงานเทียบเท่าและผู้แทนทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดมสมองทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการไว้ในปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการ

บริหารงานของอธิการบดีชุดปัจจุบัน ซึ่งก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ จ านวน 160 คน และยังคงขับเคลื่อนการ

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนงานให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยในปีงปม. 2561 คาดว่าจะมีอย่างน้อย 2 โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องได้รับการ

พัฒนา / ทบทวนหรอืปรับปรุงโครงสรา้ง / กระบวนงาน /กฎ-ระเบียบต่าง ๆ  

นอกจากนี้ มสธ.ยังสนับสนุนการฝึกอบรมเรื่อง "ระบบการวางแผน งบประมาณ และติดตาม 

ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินการ

คลังและทรัพย์สินให้แกผู่้บรหิารและบุคลากร มสธ. ให้การบรหิารมีความคุม้คา่ ถูกต้อง โปรง่ใส ตามนโยบาย

ฯ ประจ าปี อีกจ านวน 230 คน ส่งเสริมการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ทาง

กฎหมาย กฎระเบียบ และการด าเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน การจัดกิจกรรม / 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 80 คน เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดของ

ส านักงาน ป.ป.ช. ในการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่ง มสธ. ก าหนด

เป้าหมายผลการด าเนินงานต่อเรื่องดังกล่าวไว้ในภาพรวมที่รอ้ยละ 76.5 เป็นต้น 
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  ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย : ส าหรับปีงปม. 2561 มสธ. มีการ

ด าเนินการดังนี้  อัตราก าลัง : ปีนี้ มีการปรับสถานะภาพลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือนกวา่ 136 อัตรา (รุน่ที่ 1)  ที่ 

ปฏิบัติงานเกินกว่า 10 ปี ให้เป็นลูกจา้งประจ า ท าให้ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรและคา่ใช้จา่ยอื่นที่เกี่ยวข้องปีนี้เพิ่ม

สูงขึ้น อีกทั้ง มสธ.ยังจัดเงินอุดหนุนกว่า 9,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ( 1 ต.ค. 2560 ) ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดสรรเงินอุดหนุนจาก

ส านักงบประมาณ รวมทั้งกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้

เหมาะสมกับภาระงาน จ านวน 54 อัตรา อีกด้วย  

สวัสดิการ : คงให้ความส าคัญต่อกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็น 

ส าคัญ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย การตัดชุดปฏิบัติงาน น้ าดื่ม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรม / โครงการ

สร้างคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of working life) และจัดกิจกรรม / โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้

เกษียณอายุราชการ โดยคาดว่าจะมีผูเ้ข้ารว่มโครงการประมาณ  400 คน  

  การพัฒนาบุคลากร : มสธ. อุดหนุนงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม / โครงการพัฒนา

บุคลากรและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 25 โครงการ กว่า 10,000,000 บาท อุดหนุนทุนการศึกษา

ภายในประเทศระดับปริญญาเอก และค่าใช้จ่ายในการไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ รวม จ านวน 3 ทุน อุดหนุน

ทุนการศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาเอกจ านวน 4 ทุน จัดอบรม ศึกษา ดูงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ 

ได้แก่ อบรมเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 30 คน อบรมการเรียนการสอนทางไกล จ านวน 60 

คน  สนับสนุนบุคลากรให้ไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และดูงานภายในประเทศ 250 คน สนับสนุนการไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน 35 คน รวมไปถึงส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาการ และวิชาชีพ โดย

จัดอบรมเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  1 คร้ัง จ านวน 40 คน ซึ่งคาดว่าจะมีผูข้อก าหนดต าแหนง่ช านาญ

งานพิเศษ จ านวน 3 คน  ขอก าหนดต าแหนง่เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน นอกจากนี ้ยังมีการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ประเมินผลงานต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์จ าแนกเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน  ต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ 10 คน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คน และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มสธ. ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องในการอบรมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 10 หลักสูตร 

รวมทั้งจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติจาก

สื่อการสอน และกจิกรรมกลุ่มในการใช้ภาษาอังกฤษ ประมาณ 30 คน   

ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี 2561  

มสธ. มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาศูนย์ Data Center ให้ก้าวหน้า โดยปีนี้ มสธ. จะด าเนินการปรับปรุงพื้นและ

ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาคารศูนย์ฝกึอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ช้ัน 2 ส าหรับเป็นศูนย์ขอ้มูล (Data 

Center) พรอ้มจัดจ้างที่ปรึกษามาควบคุมงาน โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทั้งสิน้ 600 วัน จ านวน 4 งวด

งาน ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 36,00,000 บาท  นอกจากนี้ มสธ. ยังคง ลงทุนจัดหาโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ แก่บุคลากร และนักศึกษา จ านวน 3,894,000 บาท ลงทุนบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ พร้อม

ด้วยขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กว่า 13,000,000 บาท โดยปีงบประมาณ 2561 มสธ. ได้

เพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) กว่า 120 TB และลงทุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบลดเซิร์ฟเวอร์ 

(Blade Server) เพื่อใช้จัดการเรยีนการสอน e-Learning ส าหรับยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และรวมถงึลงทุน พัฒนาระบบโครงสรา้ง 
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พื้นฐาน ICT และบ ารุงรักษา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าคัญ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ ระบบ

งบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ระบบสารสนเทศ งาน

ทะเบียน และงานบริการการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ มสธ. ลงทุนต่อเรื่อง

ดังกล่าวไม่น้อยกวา่ 27,000,000  บาท และส่งเสรมิการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

บรหิารและวิชาการ โดยอุดหนุนทุนพัฒนาระบบฯ จ านวน 10 โครงการ เป็นประจ าทุกปี 

เพื่อรองรับความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ให้กา้วทันการเปลี่ยนแปลง มสธ.สนับสนุนการ 

เพิ่มพูนทักษะ / ความรู้  / ประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของสายคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 20 

หลักสูตร ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หลักสตูร   

ในส่วนของบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ให้มปีระสิทธภิาพ รองรับการให้บริการกับ 

นักศึกษา และการท างานของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยปีงมป. 2561 มสธ. ลงทุนการก่อสรา้ง

อาคารหลังใหม่ ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จ านวน 1 งาน มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน โดยได้รับจัดสรรงบ

แผน่ดินจัดสรร ปี 2561 จ านวน 63,756,000 บาท ผูกพัน ปี 2562 จ านวน 127,512,000 บาท ผูกพัน ปี 2563 

จ านวน 127,512,000 บาท รวมได้รับจัดสรรงบแผ่นดิน 318,780,000 บาท และสมทบเงินรายได้ จัดสรร ปี 

2561 จ านวน 27,324,000 บาท ผูกพัน ปี 2562 จ านวน 54 ,648,000 บาท ผูกพัน ปี 2563 จ านวน  

54,648,000 บาท รวมสมทบเงินรายได้ 136,620,000 บาท นอกจากนี้ยังมีก่อสรา้งอาคารศูนย์วชิาการเกษตร

ในเมือง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สถานที่ในการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและจัดโครงการการบรกิารวิชาการแกส่ังคมเกี่ยวกับเกษตรใน

เมือง อีกจ านวน 1 งาน จ านวน 4,500,000 บาท 

ลงทุนปรับปรุงพืน้ที่ท างาน ได้แก ่พืน้ที่ส านักทะเบียนและวัดผลที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ระบบ 

ไฟฟ้าและแสงสว่าง พื้นที่ใช้สอยเดิมไม่เหมาะสมกับปริมาณของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน  อาคารบริการ 1 ช้ัน 3 , 

อาคารบริการ 2 ช้ัน 1-3 , ภายในอาคารวิชาการ 2 ช้ัน 3  จ านวน 1 งาน จ านวน 8,750,000 บาท จ้างที่

ปรกึษา ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานติดตั้งลิฟต์โดยสารและทางลาดของอาคารผลิตรายการวทิยุและโทรทัศน์ 

(EBPC) เพื่อรองรับการบริการผู้สูงอายุ หรือผู้พิการในการใช้สอยอาคาร จ านวน 347,800 บาท รวมถึงการ

ปรับปรุงบ ารุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่น ระบบปรับอากาศ-ฟอกอากาศ 

ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ และลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน

ให้คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน (โต๊-เก้าอี ้ต่าง ๆ)  ทั้งสิน้กวา่ 31 รายการ กวา่ 1,500,000 บาท เป็นต้น  

ส าหรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณในทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีด้านพัฒนาองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ 

2561 มสธ. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านพัฒนาองค์กร ทั้งสิ้น 713.3392 ล้านบาท ที่ประกอบด้วย 4 

แผนงาน / กระบวนการ  49  ภารกิจพื้นฐานงานประจ า-สนับสนุนยทุธศาสตร์ และ 4 โครงการยุทธศาสตร ์ให้

การสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็น  
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5.1 แผนงาน / กระบวนงานระบบบริหารจัดการภายใน: ประกอบด้วย 1 แผนงาน 

ยอ่ย คอื แผนงานพัฒนาระบบบรหิารจัดการ จ านวน 128.7933 ล้านบาท 

5.2 แผนงาน / กระบวนงาน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จ านวน 191.9679 ล้านบาท 

5.3  แผนงาน / กระบวนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 130.7781  

ล้านบาท 

  5.4  แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จ านวน 112.7066 ล้านบาท 

  5.5 แผนงานด้านโครงสร้างพื้นทางกายภาพ : จ านวน 149.0933 ล้านบาท ดังมี 

รายละเอียดตามตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของพันธกจิที่ 5. จ าแนกตามแผนงาน/กระบวนงาน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

พันธกจิที่ 5  / พ.แผนงานพฒันาองค์กร (รวมท้ังสิ้น) 713.3392 ลบ. 

5.1 แผนงาน / กระบวนงานระบบบริหารจัดการภายใน  ลบ. 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

(31 ภารกิจพื้นฐานฯ / 2 คก.ยศ.) 

128.7933 
 

  ลบ. 

5.2 แผนงาน / กระบวนงาน หน่วยบริการรูปแบบพเิศษ   

(4 ภารกิจพื้นฐานฯ) 191.9679 ลบ. 

5.3 แผนงาน / กระบวนงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

(10 ภารกิจพื้นฐานฯ/ 1 คก.ยศ.) 130.7781 ลบ. 

5.4 แผนงาน / กระบวนงาน พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT    

(2 ภารกิจพื้นฐานฯ/ 3 คก.ยศ.) 112.7066 ลบ. 

2.5.5 แผนงานด้านโครงสรา้งพื้นทางกายภาพ   

(2 ภารกิจพื้นฐานฯ) 149.0933 ลบ. 

** เป็นงบประมาณที่ไม่รวมรหัส พ 2.5.1 ผลผลิตวจิัยสถาบัน จ านวน 3.2985 ลบ. และการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการิจัยในรหัส พ. 

1.1.10 เนื่องจากค่าใช้จา่ยในผลผลิตดังกล่าวรวมอยูใ่นพันธกิจด้านการวิจัยแล้ว 
 

 กล่าวโดยสรุป มสธ. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงินตามโครงสร้างแผนงานใน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกเป็นด้านพัฒนาองค์กรมากที่สุด จ านวน 713.3392 

ล้านบาท หรอื ร้อยละ 54.65 ทั้งนี ้เนื่องจากลักษณะการบรหิารแบบรวมบรกิารประสานภารกิจ รองลงมา คอื  
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ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 538.3911 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41.25 ต่อมาด้านการวิจัย 

24.9595 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 1.91 ด้านบรกิารวชิาการ 8.7884 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 0.67 ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 0.9100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.07 และจัดสรรงบกลางอีกจ านวน 18.8806 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 1.45  ตามล าดับ รวมเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 1305.2688 ล้านบาท           

ดังแผนภาพ 

 

แผนภาพที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนภาพที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ด้านการจัดการศึกษา 

(538.3911)

41.25%

ด้านการวิจัย 

(24.9595)

1.91%

ด้านบริการวิชาการ

(8.7884)

0.67%

ด้านท านุ

(0.9100) 0.07%

ด้านพัฒนาองค์กร 

(713.3392)

54.65%

งบกลาง (18.8806)

1.45 %

แผนภาพที่ 1. สรุปงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ีของ มสธ. ประจ าปงีบประมาณ 2561 


