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ก

คํานํา

ตามที่สํานักงานมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเปนประจําทุกป โดยมีแผนการติดตามผลปละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) ซึ่งในครั้งนี้

เปนแผนปฏิบัติการประจําปรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2565 ในรูปเลมและจัดสงใหกับหนวยงานเพื่อทราบ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือจากหนวยงานจํานวน 14 หนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักงานมหาวิทยาลัยหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงาน

ใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64- ก.ย.65)

 และเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย ผลผลิต และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตอไป



ข

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริหารทราบถึงแผนปฏิบัติการประจําป เปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไวสําหรับเปนแนวทางในการ

    ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผน

2. เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานวาเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงาน และมหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางการบริหารงานในปตอไป
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  สํานักงานมหาวิทยาลัย

(ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ.2560-2571)

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 3 3

มิติดานกระบวนการภายใน

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 3 3

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ  5 20

มิติดานกระบวนการภายใน

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : สรางระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 5 20

ยุทธศาสตรที่ 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 219 283

มิติดานการเรียนรูและพัฒนา

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 1  : พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะตรงตามสายงาน 63 74

33 40

14 18
6 39% 6 36%

มิติดานผูรับบริการ

51 77
23 29% 27 21%

26 35
11 87% 12 37%

9 13
4 11% 4 59%

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 5  : ปรับปรุงงานบริการใหมีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได

มิติดานการเงิน

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 6 : บริหารจัดการรายจายใหคุมคาและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 2  : สรางกลไกการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีระบบ

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 3 : สรางระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 4  : พัฒนาการบริหารงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  สํานักงานมหาวิทยาลัย (ตอ)

(ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ.2560-2571)

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด

กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย 7  : ปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยเทคโนโลยี 23 26

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ�มศักยภาพในการบรหิารและจัดหาทรัพยากรเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง 4 4

มิติดานกระบวนการภายใน

  กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 4 4

รวมทั้งหมด 231 310

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 ต.ค.64-30 ก.ย.65) (ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ.2560-2571)

ชื่อหนวยงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล

รายรับ รายจาย

กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 2 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยขามศาสตรเพื่อใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล 

มิติดานกระบวนการภายใน

2.3 พัฒนาศักยภาพและความ

พรอม (Mobility) ของอาจารย 

บุคลากรและนิสิตสูสากล พัฒนา

ทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการ

บริการนิสิตตางชาติและบุคลากร

ตางชาติ

1. โครงการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนนิสิตและ

บุคลากรในระดับสากล

 - จํานวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมเสริมสราง

ศักยภาพนิสิต มก. สูสากล

 / Online International 

Conference

500 กองวิเทศ

สัมพันธ

 - จํานวนผูรับทุน 

Inbound และ Outbound

100

 กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได)
หมายเหตุ/

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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รายรับ รายจาย

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได)
หมายเหตุ/

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

รับผิดชอบ

2.4 สรางเครือขายความรวมมือ 

(Networking) ทางการศึกษา และ

การวิจัยกับสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ  และสงเสริมใหนิสิต

ชาวตางประเทศมาศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

1. โครงการสราง

เครือขายความรวมมือ

ทางการศึกษา และการ

วิจัย กับ

สถาบันการศึกษา

ตางประเทศ

เครือขายความรวมมือกับ

องคกรตางประเทศใน

ภูมิภาคตาง ๆ ที่ดําเนินการ

อยู (Active)

500 กองวิเทศ

สัมพันธ



ยุทธศาสตรที่ 3

 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 ต.ค.64-30 ก.ย.65) (ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ.2560-2571)

ชื่อหนวยงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ  

รายรับ รายจาย

กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมินบุคลากรอยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลได รวมทั้งสราง Well-being การทํางานอยางมีความสุข

มิติดานกระบวนการภายใน

 กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : สรางระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวนบุคลากรที่มีผลการประเมิน

คา PMS

รอยละ 80 

ขึ้นไป

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน

สํานักงานมหาวิทยาลัย

รอยละของประสิทธิภาพการ

มอบหมายงาน

รอยละ 80 สํานักงานบริการ

วิชาการ

กองวิเทศสัมพันธ

สํานักงานกฏหมาย

สํานักการกีฬา

กองแผนงาน

กองการเจาหนาที่

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

หมายเหตุ/ปญหา/

อุปสรรค

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได) หนวยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหาร

สวนงานและทรัพยากร

บุคคลอยางเปนรูปธรรม 

โดยมุงเนนประสิทธิภาพ

งาน ความรวดเร็ว ความ

โปรงใส ความถูกตอง และ

เชื่อถือได

3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

เพื่อการบริหารจัดการ การ

มอบหมายภาระงาน และการ

ประเมินบุคลากรอยางเปนธรรม

และเปนระบบ สามารถวัดผลได 

รวมทั้งสราง Well-being การ

ทํางานอยางมีความสุข
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รายรับ รายจาย

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

หมายเหตุ/ปญหา/

อุปสรรค

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได) หนวยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

เพื่อการบริหารจัดการ การ

มอบหมายภาระงาน และการ

ประเมินบุคลากรอยางเปนธรรม

และเปนระบบ สามารถวัดผลได 

รวมทั้งสราง Well-being การ

ทํางานอยางมีความสุข

1. โครงการพัฒนาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหาร

สวนงานและทรัพยากร

บุคคลอยางเปนรูปธรรม 

โดยมุงเนนประสิทธิภาพ

งาน ความรวดเร็ว ความ

โปรงใส ความถูกตอง และ

เชื่อถือได

การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

- จํานวนบุคลากรที่เขาสูตําแหนง

ทางวิชาการและวิชาชีพ

500 คน กองการเจาหนาที่

1. ประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

 - จํานวนเรื่องที่มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

1 เรื่อง กองกิจการนิสิต

1 เรื่อง กองแผนงาน

สํานักงานบริการ

วิชาการ

1. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการ

ทํางาน ใหมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกันในแตละ

ภารกิจ โดยมุงเนนความ

รวดเร็ว ความคลองตัว 

ความถูกตอง ระยะเวลา 

การลดขั้นตอน การใช

เทคโนโลยี และระบบ

ฐานขอมูล

3.2 พัฒนาความสอดลองและ

ความเชื่อมโยงกระบวนการ

ทํางานแตละภาระกิจ ทั้งระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงาน



7

รายรับ รายจาย

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

หมายเหตุ/ปญหา/

อุปสรรค

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได) หนวยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

 - จํานวนเรื่องที่มีปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

1 เรื่อง สํานักการกีฬา

1 เรื่อง สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน

10 เรื่อง กองการเจาหนาที่

1 เรื่อง สํานักงานกฏหมาย

3.3 เสริมสรางสุขภาวะทางกาย

และจิตใจใหกับบุคลากรและนิสิต

โครงการเสริมสรางสุข

ภาวะทางกายและจิตใจ

ใหกับบุคลากรและนิสิต

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของ

บุคลากรและนิสิต

 - รอยละของบุคลากรและนิสิตที่

เขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความ

เขมแข็งทางรางกายและอารมณ

รอยละ 50 กองกิจการนิสิต

สํานักการกีฬา

- ดัชนีความสุขของบุคลากร รอยละ 60 กองการเจาหนาที่

- ดัชนีความสุขของนิสิต กองกิจการนิสิต

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการ

ทํางาน ใหมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกันในแตละ

ภารกิจ โดยมุงเนนความ

รวดเร็ว ความคลองตัว 

ความถูกตอง ระยะเวลา 

การลดขั้นตอน การใช

เทคโนโลยี และระบบ

ฐานขอมูล

3.2 พัฒนาความสอดลองและ

ความเชื่อมโยงกระบวนการ

ทํางานแตละภาระกิจ ทั้งระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 4

 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน



ช่ือหน่วยงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน1. ความส าเร็จจ าแนกตามตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 6 บรรลุความส าเร็จ (ตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย) 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 1  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย

โครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายในส านักงาน

มหาวิทยาลัย

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับเชิญ

เป็นวิทยากร/แลกเปลียน

เรียนรู้จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย

1 คน ส านักงานกฏหมาย

 HR Knowledege Sharing ร้อยละของบุคลากรระดับ

ช านาญการข้ึนไปท่ีสามารถ

เป็นวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าท่ี

 HR Trends Talks จ านวนองค์ความรู้ด้าน

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูก

จัดเก็บและเผยแพร่

12

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

8



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเครือข่าย

นักทรัพยากรบุคคล มก. HR

 Nontri Network

โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกท่ี

จะน าไปพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในปี 

2566-2567

100 กองการเจ้าหน้าท่ี

โครงการอบรมปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ความเข้าใจ

 ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลมหาวิทยาลัยในระดับ

ดีข้ึนไป

ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาผู้บริหาร 

มก. (บริหาร/ผู้บังคับบัญชา)

ร้อยละ 80

การจัดท า ท าเนียบ

ผู้เช่ียวชาญงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR 

Specialist)

จ านวนสาระความส าเร็จของ

การจัดท าเนียบผู้เช่ียวชาญ

ด้านการบริหารทรัพยากร

100

9



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย

การจัดท าสาระความรู้ด้าน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 HR สาระแชร์

1.จ านวนสาระความรู้ด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีจัดเก็บและเผยแพร่

4 กองการเจ้าหน้าท่ี

2.จ านวนองค์ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูก

จัดเก็บและเผยแพร่

12

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารให้

เป็นมืออาชีพ และเตรียม

ความพร้อมแก่บุคลากรใน

การเป็นผู้บริหารระดับต้น

ในอนาคต

จ านวนบุคลากรของ

หน่วยงานท่ีได้รับเชิญเป็น

ผู้สอน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

1 คน ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการพ่ีเล้ียงหน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนมหาวิทยาลัยน้องเล้ียง 2 มหาวิทยาลัย 500,000 500,000 ส านักงานบริการ

วิชาการ

10



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย

จ านวนหน่วยงานท่ีถ่ายทอด

องค์ความรู้

5 หน่วยงาน 100,000 100,000 ส านักงานบริการ

วิชาการ

จ านวนคนเข้าร่วม 50 คน 200,000 200,000

โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 50,000 ส านักการกีฬา

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนา

ร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8

โครงการพัฒนาทีมผู้บริหาร 

(ผอ./หัวหน้างาน) เพ่ือ

ความก้าวหน้าในสายงาน

ร้อยละของทีมผู้บริหาร 

(ผอ./หัวหน้างาน) ท่ีได้รับ

การพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้า

ในสายงาน

ร้อยละ 80 100,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านกฏ ระเบียบ ใน

การปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

เชิญให้เป็นวิทยาการ

ร้อยละ 10 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการพัฒนาบุคลากร 

เร่ือง จิตบริการ

กิจกรรมสร้างความตระหนัก

 (Road Show)
 - ด้านพัฒนาวิชาการ

 - ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 - ด้านบ่มเพาะธุรกิจ

11



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการท่ีได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพ่ีสอนน้อง 

(แลกเปล่ียนเรียนเพ่ือ

เตรียมพร้อมบุคลากรสู่

ต าแหน่งระดับสูงในอนาคต)

จ านวนของบุคลากรท่ีผ่าน

การอบรมโครงการพ่ีสอน

น้องหัดเดินได้รับเชิญเป็น

วิทยากร

10 คน กองคลัง

โครงการอบรมศิลปะการ

พูดต่อท่ีชุมชน (The Art of

 Public Speaking)

จ านวนของบุคลากรท่ีผ่าน

การอบรมอบรมศิลปะการ

พูดต่อท่ีชุมชนได้มอบหมาย

ให้เป็นวิทยากร

10 คน

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านภารกิจหลักของ

กองแผนงาน

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

ภารกิจหลักของกองแผนงาน

4 กองแผนงาน

โครงการพัฒนาผู้บริหารให้

เป็นมืออาชีพ และเตรียม

แก่บุคลากรในการเป็น

ผู้บริหารระดับต้นในนาคต

จ านวนผู้บริหาระดับต้นท่ี

ได้รับการพัฒนา

1 กองวิเทศสัมพันธ์

2. จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง

ตามสายงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสห

วิชาชีพ "อบรมออนไลน์

แบบเปิด (MOOC)"

ร้อยละบุคลากรสหวิชาชีพ

ได้รับการพัฒนาความรู้

ตรงตามสายงาน

≥ 80 สถานพยาบาล
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง

ตามสายงาน (ต่อ)

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ความรู้ ด้านวิชาชีพและ

ด้านการบริหารของ

ตรวจสอบภายใน

2.1ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ

พัฒนาและฝึกอบรมในด้าน

วิชาชีพท่ีเก่ียวกับงาน

ตรวจสอบภายใน

30ชม./คน/ปี ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

2.2จ านวนผู้ตรวจสอบ

ภายในท่ีมีต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน

1 คน

กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลและติดตาม

ประเมินผลการพัมนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล

ร้อยละ 70 ส านักงานทรัพย์สิน

กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินกิจกรรม

ร้อยละ 70

โครงการสัมมนาพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระดับ

ส านักงาน

แนวปฏิบัติท่ีดี/การปรับปรุง

หรือพัฒนางาน

จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช้ินงาน

กองกิจการนิสิต

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลและติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

จ านวนของผู้บุคลากรท่ีได้

พัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

20 คน กองคลัง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง

ตามสายงาน (ต่อ)

โครงการพ่ีสอนน้อง 

(แลกเปล่ียนเรียนเพ่ือ

เตรียมพร้อมบุคลากรสู่

ต าแหน่งระดับสูงในอนาคต)

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินโครงการ

ร้อยละ 80 กองคลัง

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลและติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จของผลใน

การจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP)

50 กองแผนงาน

โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

เข้ารับการพัฒนาและ

ฝึกอบรมเป็นผู้บริหารงาน

อุดมศึกษา

จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรมเป็น

ผู้บริหารงานอุดมศึกษา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

จ านวนคนท่ีได้รับการพัฒนา 10 คน 200,000 200,000 ส านักงานบริการ

วิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาเป็นไปตาม

แผนงานท่ีก าหนด

ร้อยละ 80 202,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

จ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ

สูงข้ึนตามรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด

 3 คน ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง

ตามสายงาน (ต่อ)

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคคลากร

จ านวนสายงานท่ีได้รับการ

อบรม/สัมมนา

2 สายงาน ส านักการกีฬา

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคคลากร

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล

ร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้

ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชีพท่ีสอดคล้องกับ

การปฎิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาความรู้

ร้อยละ 100 70,000 ส านักงานกฏหมาย

การจัดท าเส้นทางการ

เรียนรู้และพัฒนาตาม

ความก้าวหน้าในสายงาน

และอาชีพ (Career 

Learning&Development 

Roadmap)

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าเส้นทางการเรียนรู้และ

พัฒนาตามความก้าวหน้าใน

สายงานและอาชีพ (Career 

Learning&Development 

Roadmap)

ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าท่ี

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ภายในหน่วยงาน

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้

ร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง

ตามสายงาน (ต่อ)

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

บุคลากรด้านการรักษา

ความปลอดภัยในการจราจร

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

บุคลากรกองยานพาหนะฯ

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลและติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล

ร้อยละ100 กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ

ร้อยละ80

3.จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการจัดการความรู้ท่ีได้จาก

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนส่ือการให้ความรู้ด้าน

สุขภาพ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
≥ 1 เร่ือง สถานพยาบาล
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนองค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

การน าคาวมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาเครือข่าย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 HR The Serie

จ านวนองค์ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูก

จัดเก็บและเผยแพร่

12 กองการเจ้าหน้าท่ี

การจัดการองค์ความรู้

ภายในหน่วยงาน

จ านวนเร่ืองขององค์ความรู้ท่ี

จัดท าในหน่วยงาน

1 เร่ือง ส านักงานกฏหมาย

การจัดการองค์ความรู้ของ

หน่วยงาน (KM) ตามระบบ

 SECI Model

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินกิจกรรม (KM) ตาม

ระบบ SECI Model

ร้อยละ 80 20,000 ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการสัมมนาเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย

ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมสัมมนา

ร้อยละ 80 10,000 ส านักงานกฏหมาย

3.จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการจัดการความรู้ท่ีได้จาก

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

(ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3.จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการจัดการความรู้ท่ีได้จาก

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

(ต่อ)

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM) อาทิเช่น

1) โครงการอบรมวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคลผ่านระบบ Smart

 P

จ านวนโครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน (KM)

3 โครงการ กองคลัง

2) โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคลและ

ติดตามประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3) โครงการอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงาน

การเงิน การคลัง

และบริหารงานพัสดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3.จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการจัดการความรู้ท่ีได้จาก

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

(ต่อ)

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนโครงการท่ีส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร

ตามบทบาทภาระหน้าท่ี

1 โครงการ กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการจัดการความรู้ กระบวนงานท่ีได้รับการ

พัฒนา/ปรับปรุงให้มีความ

ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงข้ึน

จ านวนไม่น้อย

กว่า 1

กระบวนงาน

กองกิจการนิสิต

กิจกรรมการจัดการความรู้

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

(KM)

จ านวนคู่มือ/แนวทางการ

ตรวจสอบ

1 เร่ือง ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการจัดการความรู้ของ

กองแผนงาน (KM)

จ านวนโครงการจัดการ

ความรู้ของกองแผนงาน

2 กองแผนงาน

โครงการแบ่งปันและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน

บุคลากรสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้

ร้อยละ 70 20,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
โครงการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

จ านวนโครงการ 3 โครงการ กองยานพาหนะฯ

โครงการอบรมเร่ืองการ

ติดตามงานออนไลน์ผ่าน 

Google Sheet

จ านวนโครงการ 1 โครงการ ส านักการกีฬา

โครงการจัดการพลังงาน

และส่ิงแวดล้อม มก.บางเขน

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการประกวดการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม

โครงการ

10 หน่วยงานข้ึน

ไป

มิติด้านกระบวนการภายใน

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 2  : สร้างกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบ

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ร้อยละ 50 ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการ 4 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ

3.จ านวนโครงการด้านระบบและ

กลไกในการจัดการความรู้ท่ีได้จาก

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

(ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

(ต่อ)

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการท่ีมีการ

จัดท าฐานข้อมูล

1 โครงการ กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการ 4 โครงการ กองยานพาหนะฯ

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนฐานข้อมูลท่ีมีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

2 ฐานข้อมูล ส านักการกีฬา

กิจกรรมลดใช้พลังงานไฟฟ้า

ในหน่วยงาน

จ านวนกิจกรรม 5 กิจกรรม กองยานพาหนะฯ

โครงการออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพท่ีดีของบุคลากร

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

(ต่อ)

กิจกรรมการใช้ห้องประชุม

ร่วมกันภายในหน่วยงาน

และระหว่างหน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ีหน่วยงานท้ัง

ภายในและภายนอกขอใช้

ห้องประชุมกองแผนงาน 

(คร้ัง/ปี)

15 กองแผนงาน

โครงการส่งเสริมการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนระบบท่ีมีการบริหาร

จัดการข้อมูลร่วมกัน

- ระบบการบริหารความเส่ียง

- เว็บไซต์รวบรวมผลงาน

นิทรรศการออนไลน์

2 เร่ือง 250,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

การน าส่งใบส าคัญเบิกจ่าย 

ผ่านGoogle drive

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูล

ร้อยละ 80 กองคลัง

จ านวนโครงการ 1 โครงการ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

(ต่อ)

กิจกรรมการบูรณาการ

ฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือการ

พัฒนา "ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ 

MIS/EIS ระยะท่ี 3" (ต้ังแต่

 1 ต.ค.64-30 มี.ค.65)

ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ100 กองการเจ้าหน้าท่ี

โครงการจัดท ามาตราฐาน

อาจารย์มืออาชีพ มก.

ร้อยละความส าเร็จของ

แผนงานการจัดท ามาตรฐาน

อาจารย์มืออาชีพ ปี 2565

ร้อยละ80

โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ มก.

ร้อยละความส าเร็จของ

แผนงานพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ มก. ปี 2565

ร้อยละ80

โครงการพัฒนาการจัดการ

ความรู้ มก.

ร้อยละความส าเร็จของ

แผนงานพัฒนาการจัดการ

ความรู้ มก. ปี 2565

ร้อยละ80
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวน/ร้อยละโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาการท างานเชิงรุก

โครงการจัดท างานวิจัย

สถาบัน/งานวิเคราะห์/

รายงานผลเพ่ือสนับสนุน

และพัฒนาการท างาน

จ านวนผลงาน 1 เร่ือง ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักงานมหาวิทยาลัย

ร้อยละของงานท่ีด าเนินการ

แล้วเสร็จตามมติท่ีประชุม

ร้อยละ 90

การจัดท าร่างโครงสร้าง

หน่วยงานสังกัดส านักงาน

มหาวิทยาลัยจ านวน 15 

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าร่างโครงสร้าง

หน่วยงานสังกัดส านักงาน

มหาวิทยาลัยจ านวน 15 

หน่วยงาน

ร้อยละ 70

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ

จ านวนส่ือการให้ความรู้ด้าน

สุขภาพในรูปแบบคลิปวิดิโอ
≥ 1 เร่ือง       60,000 สถานพยาบาล

การพัฒนาศักยภาพการ

บริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของส่วนงาน

จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม ส านักงานทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวน/ร้อยละโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการตรวจสอบนิติ

กรรมสัญญาให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลา 5 วัน

ร้อยละความส าเร็จของงาน

ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาท่ี

แล้วเสร็จก่อนกรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 80 ส านักงานกฏหมาย

โครงการสัมมนาและศึกษา

ดูงานด้านกิจการนิสิต

รายงานสรุปผลการศึกษาดู

งานและแนวทางการพัฒนา/

ปรับปรุงในแต่ละด้านของ

กองกิจการนิสิต

จ านวน 1 เล่ม กองกิจการนิสิต

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลดข้ันตอน 

การท างานในส่วนของงาน

หลัก

จ านวนโครงการ 2 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ

จ านวนโครงการท่ีมีการลด

ข้ันตอนการท างาน

1 โครงการ กองวิเทศสัมพันธ์

จ านวนกระบวนการ 3 กระบวนการ กองยานพาหนะฯ

ร้อยละความส าเร็จของการ

ลดข้ันตอนการท างานในงาน

หลัก

ร้อยละ 80 กองคลัง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวน/ร้อยละโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการลดการใช้กระดาษ 

โดยการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้แทนการ

ใช้กระดาษ

จ านวนโครงการ 4 โครงการ กองคลัง

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลดข้ันตอน

การท างานในส่วนงานหลัก

ของกองแผนงาน

จ านวนโครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลดข้ันตอนการ

ท างานในส่วนงานหลักของ

กองแผนงาน

4 กองแผนงาน

โครงการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน

จ านวนโครงการ 2 โครงการ กองยานพาหนะฯ

การประชุมเครือข่าย

ผู้ปฎิบัติงานด้านกฏหมาย

ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการโครงการและ

ภารกิจ

ร้อยละ 100 ส านักงานกฏหมาย

กิจกรรมพัฒนาการท างาน

เชิงรุกผ่าน Application

จ านวนโครงการ 4 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวน/ร้อยละโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการพัฒนาการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan)

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ของหน่วยงาน

ร้อยละ 80 ส านักงานบริการ

วิชาการ

ร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ

ร้อยละ 85 ส านักการกีฬา

กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการ Cashless Society จ านวนโครงการ 1 โครงการ ส านักการกีฬา

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบลดลงเม่ือเทียบกับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

ปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 20 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวน/ร้อยละโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการพัฒนาการติดตาม

ผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan)

 ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan)

ร้อยละ 70 10,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

กิจกรรมการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ 2565

ร้อยละความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ประจ าปีงบประมาณ 

2565

ร้อยละ80 กองการเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการพัฒนาข้อมูล

บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 

เช่ือมโยงกับส านักหอสมุด

เพ่ือให้สามารถใช้บัตร

ประจ าตัวพนักงานกับ

ส านักหอสมุด

จ านวนบัตร ต้ังแต่ 1 ต.ค.

64-1 ก.ย. 65 สามารถใช้

งานส านักหอสมุดได้

3000 ใบ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 3  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

1.จ านวนโครงการส ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล

โครงการประเมินภาวะผู้น า

ตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร

ระดับคะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินภาวะผู้น า

คะแนนเฉล่ีย

ไม่ต่่ำกว่ำ 4.00

ส านักงานกฏหมาย

กิจกรรมประเมินความพึง

พอใจการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล

ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.50 สถานพยาบาล

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรทุก

ระดับ

ระดับความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมภิ

บาลของผู้บริหาร

4.2 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการส ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากรต่อการ

มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานกองแผนงาน

ร้อยละความคิดเห็นของ

บุคลากรต่อการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน

กองแผนงาน

80 กองแผนงาน

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรทุก

ระดับ

ระดับคะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินภาวะผู้น า

ค่ำเฉล่ีย 3.51 

ข้ึนไป

ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการส ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล (ต่อ)

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรทุก

ระดับ

ระดับคะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินภาวะผู้น า

คะแนนเฉล่ีย 4.34 กองคลัง

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรทุก

ระดับ

ระดับคะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินภาวะผู้น า

4.00 ข้ึนไป ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการบูรณาการ

โครงสร้างและภารกิจให้

เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการ

ใช้ทรัพยากร บุคลากร และ

งบประมาณร่วมกัน

1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการโครงการและ

ภารกิจ

ร้อยละ 50 กองวิเทศสัมพันธ์
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการส ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล (ต่อ)

กิจกรรมการบูรณาการการ

เรียนการสอนของส านัก

การกีฬา และภาควิชาพล

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

ร้อยละ 80 ส านักการกีฬา

2.การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ท่ี

เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วน

งาน เพ่ือการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการบูรณาการ

โครงสร้างและภารกิจให้

เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการ

ใช้ทรัพยากร บุคลากร และ

งบประมาณร่วมกัน

 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการโครงการและ

ภารกิจ

ร้อยละ 50 ส านักงานทรัพย์สิน

ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการโครงการและ

ภารกิจ

ร้อยละ 60 กองคลัง

กิจกรรมการบูรณาการการ

เรียนการสอนของส านัก

การกีฬา และภาควิชาพล

ศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์

ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

ร้อยละ 80 ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3 การจัดระบบการเงินและบัญชี 

การบริหารงบประมาณ ท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

โครงการปรับปรุง พัฒนา

ระบบการเงินและบัญชี ท่ีมี

มาตรฐาน มีความถูกต้อง 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้

ผลการรับรองงบการเงินตาม

มาตรฐานของส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน

งบการเงินได้รับ

การรับรอง

กองคลัง

4 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 และการขับเคล่ือน EdPEx อย่าง

เป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (KU-IQA)

โครงกำรบริหำรงำนมุ่งสู่

ควำมเป็นเลิศ มีควำม

โปร่งใส เป็นธรรมในกำร

ปฏิบัติงำน

ผลกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด่ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 (เป็นโครงกำรภำยใต้กำร

รับผิดชอบของส่ำนักงำน 

กพร.มกซ่ึงด่ำเนินงำนใน

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย)

ร้อยละ 90 ส่ำนักงำน

มหำวิทยำลัย

กิจกรรมกำรด่ำเนินงำน

ประกันคุณภำพของ

ส่ำนักงำนมหำวิทยำลัย

ร้อยละควำมส่ำเร็จของกำร

ด่ำเนินกิจกรรม

ร้อยละ 80

โครงกำรส่งเสริมกำร

ขับเคล่ือน KUQS ในกำร

บริหำรงำน

ทุกส่วนงำนมีกำร น่ำระบบ

คุณภำพ KUQS ไปปฏิบัติ

 ร้อยละ 100 

(ทุกส่วนงำน)

ส่ำนักงำนพัฒนำ

คุณภำพและบริหำร

ควำมเส่ียง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
5 การติดตามประสิทธิภาพการ

ถ่ายทอดแผ่นสู่การปฏิบัติ

โครงการถ่ายทอด

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ลงสู่ส่วนงาน

1. ร้อยละความส าเร็จของ

การถ่ายทอดแผนลงสู่ส่วน

งานเพ่ือการปฏิบัติงาน

80 กองแผนงำน

2. ร้อยละความส าเร็จของ

การปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) (ของมหาวิทยาลัย)

80

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มิติด้านผู้รับบริการ

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 4 : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มก.

โครงการจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียงของหน่วยงาน

ร้อยละ 95 กองวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 80 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

ส านักงานทรัพย์สิน

กองการเจ้าหน้าท่ี

ส านักงานบริการ

วิชาการ

ร้อยละ 90 กองยานพาหนะฯ

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการความเส่ียงตามแผน

ความเส่ียง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มก.(ต่อ)

โครงการจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียงของหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการความเส่ียงตามแผน

บริหารความเส่ียง

ร้อยละ 80 กองคลัง

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ

จัดการความเส่ียง

1 โครงการ ส านักการกีฬา

โครงการจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียงของหน่วยงาน

ร้อยละของบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการจัดการความเส่ียง

ตามแผนความเส่ียง

ร้อยละ 80 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

ร้อยละ 90 สถานพยาบาล

ร้อยละ 80 ส านักงานบริการ

วิชาการ

ร้อยละ 85 กองวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 80 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

ส านักการกีฬา

ส านักงานกฏหมาย

กองคลัง

กองแผนงาน

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

34



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละของบุคลากรมีความ

เข้าใจและรับทราบแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

วางไว้

ร้อยละ 80 10,000 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

กิจกรรมการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ(Action

 Plan) ประจ าปีงบประมาณ

 2565

ร้อยละความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ประจ าปีงบประมาณ 

2565

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการจัดท าแผน

ด าเนินงานประจ าปีของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน

ประจ าปี

ร้อยละ 70 ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการติดตามแผนปฏิบัติ

การ (Action plan) เชิงรุก

ร้อยละ 75 ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ด้าน

คุณธรรมและความโปรงใส 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบ

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนคุณธรรมและความ

โปร่งใส

5 โครงการ/

กิจกรรม

กองการเจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก.(ต่อ)

โครงการจัดท าแผนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน

จ านวนกิจกรรมสนับสนุน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

2 กิจกรรม ส านักงานบริการ

วิชาการ

จ านวนกิจกรรมการประเมิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้

จัดซ้ือและผู้ขาย

1 กิจกรรม ส านักการกีฬา

กิจกรรมสนับสนุนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของมหาวิทยาลัย

จ านวนเร่ืองท่ีด าเนินการ

สนับสนุนคุณธรรมและความ่

โปร่งใสของมหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม ส านักงานกฏหมาย

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการ

ประกาศยกย่องการท าความดี

6 คนต่อปี กองยานพาหนะฯ

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

1 กิจกรรม กองคลัง

กิจกรรมสนับสนุนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของมหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม ส านักงานทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

กิจกรรมสนับสนุนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาด้าน

กายภาพภายใน มก.

จ านวนโครงการ 20 โครงการ กองยานพาหนะฯ

ร้อยละความส าเร็จในการ

ด าเนินโครงการ

ร้อยละ 90

โครงการสร้าง Startup 

(KUSS)

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 50 คน 1.8 ล้าน 1.8 ล้าน ส านักงานบริการ

วิชาการ

กิจกรรมการย่ืนค าขอรับ

ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา

จ านวนค าขอสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร

120

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

เชิงพาณิชย์

จ านวนสัญญาการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

10 สัญญา

การจัดกิจกรรมเสวนา/

สัมมนาทางวิชาการ

จ านวนกิจกรรม 10 กิจกรรม

37



รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

จ านวนโครงการด้าน

ส่ิงแวดล้อม

80 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ

จ านวนกิจกรรมการพัฒนา

เชิงรุกงานและบริการ (SDG)

 ส านักการกีฬา

1 กิจกรรม ส านักการกีฬา

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

- โครงการวันพัฒนา เพ่ือ

ล าดับของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

จ านวนโครงการ 1 โครงการ กองคลัง

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

สีเขียวโลก (Green 

University)

1 ใน 3 ของ

ประเทศไทย

กองยานพาหนะฯ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจ(สถานพยาบาล)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย ความพึง

พอใจของผู้เข้ารับบริการ
≥ 4.21 สถานพยาบาล

1.การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานบริการรับ ส่ง และ

ติดตามผลการด าเนินงาน 

กองการเจ้าหน้าท่ี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับ 4 กองการเจ้าหน้าท่ี

2.การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานสวัสดิการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับ 4

3.การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานจัดท าบัตรประจ าตัว

บุคลากร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับ 4

4.การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานพัฒนาและฝึกอบรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับ 4
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ (ต่อ)

5.การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

การใช้งาน Website กอง

การเจ้าหน้าท่ี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับ 3.5 กองการเจ้าหน้าท่ี

 โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการใน

แต่ละภารกิจ

ค่าฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.51

ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

ตามภารกิจหลักของกอง

แผนงาน

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการตามภารกิจหลัก

ของกองแผนงาน

80 กองแผนงาน

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

กองคลัง

ค่าฉล่ียความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการกองคลัง

ค่าเฉล่ีย 4.25 กองคลัง

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ส านักการกีฬา)

ค่าฉล่ียความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

4 ส านักการกีฬา

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ส านักงานบริการวิชาการ)

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ร้อยละ 70 ส านักงานบริการ

วิชาการ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านการให้บริการ

ของอาคารเรียนรวม/ศูนย์

เรียนรวม (นิสิตประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย ความพึง

พอใจของผู้เข้ารับบริการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านการระบบ

สาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัย (นิสิตประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านภูมิทัศน์ และ

ส่ิงแวดล้อมของวิทยาเขต 

(นิสิตประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านการให้บริการรถ

โดยสารสวัสดิการ (นิสิต

ประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านระบบการจราจร 

(นิสิตประเมิน)
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านอาคารเรียนรวม 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

บริการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านยานพาหนะ

ส่วนกลาง (ผู้ใช้บริการ

ประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านยานพาหนะ

โดยสารสวัสดิการ 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านสาธารณูปโภค 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านความปลอดภัย 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านการจราจร 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้บริการ

จ านวนโครงการ 2 กองวิเทศสัมพันธ์
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3.จ านวนโครงการการปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความพึง

พอใจด้านอาคารจอดรถ 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย ความพึง

พอใจของผู้เข้ารับบริการ

3.8 กองยานพาหนะฯ

โครงการวัดและประเมินผล

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

4.00 ข้ึนไป ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรมการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

จ านวนกิจกรรมท่ีได้รับการ

ปรับปรุง

1 กิจกรรม ส านักงานบริการ

วิชาการ

กิจกรรมการปรับปรุงงาน

บริการรับ ส่งและติดตาม

ผลการด าเนินงาน

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี

เพ่ิมข้ึน

มากกว่าระดับ 4 กองการเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการปรับปรุงงาน

สวัสดิภาพ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี

เพ่ิมข้ึนมากกว่าระดับ 4

มากกว่าระดับ 4

กิจกรรมการปรับปรุงงาน

จัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี

เพ่ิมข้ึนมากกว่าระดับ 4

มากกว่าระดับ 4

กิจกรรมการปรับปรุงงาน

พัฒนาและฝึกอบรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี

เพ่ิมข้ึน

มากกว่าระดับ 4

กิจกรรมการปรับปรุงการใช้

งาน Website กองการ

เจ้าหน้าท่ี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี

เพ่ิมข้ึน

มากกว่าระดับ 3.5
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3.จ านวนโครงการการปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมการปรับปรุง 

Website KM

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบ

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการปรับปรุง KU 

Smart P

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบ

ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรมการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

จ านวนกิจกรรมท่ีได้รับการ

ปรับปรุง

2 กิจกรรม ส านักการกีฬา

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 80 กองคลัง

กองยานพาหนะฯ

ร้อยละ 70 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3.จ านวนโครงการการปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมท่ีปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะด้านการ

จัดบริการ

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 60 ส านักงานทรัพย์สิน

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 5 : ปรับปรุงงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.จ านวนผลิตภัณฑ์/บริการท่ีได้รับ

รางวัล

กิจกรรมท่ีส่งเข้าประกวด

ภายใน/ภายนอก

จ านวนกิจกรรมท่ีเข้าร่วม

การประกวด

1 กิจกรรม ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเข้า

ประกวดภายใน/ภายนอก

จ านวนโครงการ 1 โครงการ กองยานพาหนะฯ

โครงการ KM Canva S 

Model

จ านวนโครงการ 1 โครงการ กองการเจ้าหน้าท่ี

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเข้า

ประกวดภายใน/ภายนอก

จ านวนโครงการท่ีส่งเข้า

ประกวด

1 โครงการ กองคลัง

โครงการ Virtual Run จ านวนโครงการ 1 โครงการ ส านักการกีฬา

2. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีข้ึน

โครงการประกวด

นวัตกรรม/Best practices

จ านวนโครงการท่ีส่งเข้า

ประกวดโครงการรางวัล

คุณภาพ มก.

2 โครงการ กองกิจการนิสิต
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีข้ึน 

(ต่อ)

1.กิจกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงงานเพ่ือผู้ให้

ผู้รับบริการท่ีดีย่ิงข้ึน 

(Upper Service)

จ านวนกิจกรรม 7 กิจกรรม กองการเจ้าหน้าท่ี

โครงการพัฒนาการ

ปรับปรุงบริการให้ดีข้ึน

1 โครงการ ส านักงานบริการ

วิชาการ

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงคู่มือตามภารกิจ

หลักของกองแผนงาน

จ านวนคู่มือตามภารกิจหลัก

ของกองแผนงาน

3 กองแผนงาน

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

ร้อยละการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

ร้อยละ 50 2.5 ล้าน 2.5 ล้าน ส านักงานบริการ

วิชาการ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละ 50 กองคลัง

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์/บริการ

โครงการการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

2โครงการ กองคลัง

1 โครงการ กองวิเทศสัมพันธ์

3. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการ

ร้อยละความส าเร็จของการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละ 50 ส านักงานทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
 3. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

โครงการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานให้เหมาะสม

จ านวนโครงการ/

กระบวนงานท่ีพัฒนา/

ปรับปรุง

3 โครงการ กองคลัง

กระบวนงานท่ีพัฒนา/

ปรับปรุง

1 กระบวนงาน ส านักงานทรัพย์สิน

การปรับปรุงและพัฒนา

หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบใน

การบริหารงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน

จ านวนหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบท่ีได้ปรับปรุงและ

พัฒนา

1 ระเบียบ

การพัฒนางานเข้าสู่

ส านักงานอิเล็กทรอนิคส์ 

(e-office)

จ านวนเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิคส์ท่ีน ามาใช้

ในงาน

1 เคร่ืองมือ

โครงการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานให้มี

ประสิทธิภาพ

จ านวนเร่ืองท่ีมีการปรับปรุง

กระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ

4 เร่ือง ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

กิจกรรมการการพัฒนา

ปรับปรุงกฏระเบียบ

ข้อบังคับ ให้ถูกต้อง 

เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน

จ านวนระเบียบข้อบังคับท่ี

ได้รับการปรับปรุง

5 เร่ือง กองการเจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
โครงการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานให้เหมาะสม

จ านวนกระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

2 กระบวนงาน กองยานพาหนะฯ

1 กระบวนงาน กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบในการบริหารงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน

จ านวนหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบ กระบวนงาน ท่ีได้

ปรับปรุงและพัฒนา

2 กระบวนงาน ส านักงานบริการ

วิชาการ

2 เร่ือง กองยานพาหนะฯ

1 กระบวนงาน ส านักการกีฬา

3 

หลักเกณฑ์/กฎ/

ระเบียบ

กองคลัง

จ านวนหลักเกณฑ์กฎ 

ระเบียบในการบริหารท่ี

ด าเนินการ

2

หลักเกณฑ์/กฎ/

ระเบียบ

กองแผนงาน

3. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
3. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

โครงการพัฒนางานเข้าสู่

ส านักงานอิเล็กทรอนิคส์ 

(e-office)

จ านวนเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิคส์ท่ีน ามาใช้ใน

งาน

อย่างน้อย 2 

เคร่ืองมือ
ส านักการกีฬา

2 เคร่ืองมือ กองยานพาหนะฯ

กองคลัง

1 เคร่ืองมือ กองวิเทศสัมพันธ์

4.จ านวนโครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

การประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการด้วย QR 

Code บุคลากรรายบุคคล

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการจาก

เจ้าหน้าท่ีระดับดีข้ึนไป

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า

 4.00

กองกิจการนิสิต

โครงการส ารวจความพึง

พอใจจากการเข้าร่วม

กิจกรรม up skill ของนิสิต 

(คณะท างานพัฒนา

มหาวิทยาลัย)

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้

เข้ารับโครงการจาก 3 วิทยา

เขต และบางเขน

4.00 ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้บริการ

จ านวนข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การปรับปรุง

1 กองวิเทศสัมพันธ์

1 ส านักงานทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
4.จ านวนโครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมการส ารวจความ

พึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

ต่อการปฏิบัติงานของ

ส านักงานตรวจสอบภายใน

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและงานให้

ค าปรึกษาแนะน า

4.20 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : ด้านการจัดการทรัพย์สิน

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

โครงการลดการใช้ทรัพยากร ร้อยละความส าเร็จของการ

งดการใช้ถุงพลาสติกชนิดห้ิว

ท่ีห้องจ่ายยา

ร้อยละ 100 สถานพยาบาล

การลดการใช้ทรัพยากร ร้อยละของเงินงบประมาณ

หมวดงบด าเนินงานลดลง

จากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 30 ส านักงานทรัพย์สิน

กิจกรรมลดใช้ทรัพยากร

กระดาษท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

1.ร้อยละของเงิน

งบประมาณท่ีลดลงจากการ

ลดการใช้กระดาษ

ร้อยละ 20 กองการเจ้าหน้าท่ี

2.จ านวนกระดาษท่ีส่ังลดลง 200 รีม

มิติด้านการเงิน

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 6  : บริหารจัดการรายจ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ต่อ)

โครงการลดการใช้ทรัพยากร ร้อยละของการใช้กระดาษท่ี

ลดลง

ร้อยละ 30 ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

ร้อยละ 5 กองวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 50 ส านักงานบริการ

วิชาการ

โครงการลดการใช้

ทรัพยากรกระดาษ

ร้อยละ 10 กองยานพาหนะฯ

ร้อยละของงบประมาณท่ี

ลดลงจากการลดการใช้

กระดาษ

ร้อยละ 10

โครงการลดการใช้

ทรัพยากรไฟฟ้า

ร้อยละของงบประมาณท่ี

ลดลงจากการลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าอาคารจอดรถ

วิภาวดีรังสิต

ร้อยละ 5 กองยานพาหนะฯ

กิจกรรมการควบคุมการใช้

จ่ายงบประมาณ

ร้อยละของการใช้จ่ายท่ี

เป็นไปตามแผนงาน

ร้อยละ 70 ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ต่อ)

โครงการควบคุมการขอ

อนุมัติปรับแผนเงินรายได้

ส่วนกลาง มก. ในส่วนของ

กองคลัง

ร้อยละของขออนุมัติปรับแผน

เงินรายได้ส่วนกลาง มก.ท่ี

ลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 50 กองคลัง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรและการ

ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน

ร้อยละการลดลงของค่าวัสดุ

ส านักงานของกองแผนงาน

ร้อยละ 10 กองแผนงาน

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย :  การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ

1. จ านวนโครงการการพัฒนา

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบแจ้ง

ซ่อมออนไลน์ หอพักนิสิต

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก

ข้ึนไป

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70

กองกิจการนิสิต

พัฒนางานตรวจสอบโดย

โปรแกรม Teammate

จ านวนเร่ืองท่ีน าโปรแกรมมา

ใช้ในการตรวจสอบ

1 เร่ือง ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  7 : ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1. จ านวนโครงการการพัฒนา

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

จ านวนระบบเทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

2 ระบบ ส านักงานบริการ

วิชาการ

1.กิจกรรมการบูรณาการ

ฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือ

พัฒนา "ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ 

MIS/EIS ระยะท่ี 3" (ต้ังแต่

 1 ต.ค. 64 - 30 มี.ค. 65)

ร้อยละความส าเร็จของ

เทคโนโลยีท่ีได้พัฒนา

ร้อยละ100 กองการเจ้าหน้าท่ี

2. กิจกรรมการพัฒนา

ระบบสารสนเทศการกรอก

ข้อมูล ก.พ.อ. 03

3. กิจกรรมพัฒนา Web KM

4. กิจกรรมพัฒนาระบบ KU

 SMART P
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1. จ านวนโครงการการพัฒนา

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

5. กิจกรรมพัฒนาระบบ

การจัดการดูแลการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ กรณี 

ประเมินการสอน

จ านวนข้อมูลท่ีถูกต้องเพ่ือ

รายงานต่อท่ีประชุมและส่วน

งานท่ีเก่ียวข้อง

12 คร้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการภายในมหาวิทยาลัย

ระบบการบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

Space

จ านวนระบบเทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ ส านักงานทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

2 ระบบ กองยานพาหนะฯ

จ านวนระบบเทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ ส านักการกีฬา

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ

ร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
1. จ านวนโครงการการพัฒนา

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

จัดสรรงบประมาณ งบ

ลงทุน ตามส่วนงาน/

หน่วยงาน (ระยะ 2)

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบจัดสรร

งบประมาณ งบลงทุน ตาม

ส่วนงาน/หน่วยงาน (ระยะ 2)

 แล้วเสร็จ

ร้อยละ 50 กองแผนงาน

โครงการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานให้มี

ประสิทธิภาพ

จ านวนเทคโนโลยีท่ีได้พัฒนา 4 เร่ือง ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

โครงการพัฒนาระบบ 

E-Saraban

2 ระบบ กองคลัง

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ

ร้อยละ 80

2. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

กิจกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมูลในแต่ละปี

บัญชี

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลใน

แต่ละปีบัญชี

≥ 2 ระบบและ

เปิดใช้งาน

สถานพยาบาล

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูล

จ านวนระบบฐานข้อมูลท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ 2.5 ล้าน 2.5 ล้าน ส านักงานบริการ

วิชาการ

โครงการพัฒนาระบบกอง

คลังออนไลน์

ร้อยละ 50 กองคลัง
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (ต่อ)

กิจกรรมการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลงานพัฒนาและ

ฝึกอบรม

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ80 กองการเจ้าหน้าท่ี

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกา

รายงานความก้าวหน้าทาง

วิชาการ

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ืองานวิเทศ

สัมพันธ์และการบ ารุงรักษา

ระบบ

จ านวนระบบสารสนเทศ 1 ระบบ กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี 

(ERP)

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี (ERP)

ร้อยละ 50 กองคลัง

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ฐานข้อมูลทะเบียนอาคาร

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียน

อาคารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละ 80 กองแผนงาน

กิจกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 80 ส านักงานกฏหมาย
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รายรับ รายจ่าย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่าย งบประมาณเงิน
ปัญหา/

อุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565
2. จ านวนโครงการการพัฒนา

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (ต่อ)

ระบบบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

Space

จ านวนระบบฐานข้อมูลท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ การพัฒนา

ระบบการ

บริหารพ้ืนท่ี

เช่า space 

ไม่สามารถ

ด าเนินงาน

ตามแผนงาน/

เป้าหมาย

และกรอบ

เวลาท่ีต้ังไว้

ได้ทันในเฟส

แรก

ส านักงานทรัพย์สิน

ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 50
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    การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรที่ 5
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 ต.ค.64-30 ก.ย.65) (ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ.2560-2571)

ชื่อหนวยงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

รายรับ รายจาย

กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

มิติดานกระบวนการภายใน

     กลยุทธสํานักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1. การพัฒนาศักยภาพ

การบริหารทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน

กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา

รูปแบบการใชประโยชนใน

พื้นที่รวมเชิงพาณิชย

พันธมิตร หรือ

คูความรวมมือ

 ≥ 2 หนวยงาน

การเกิดการแพร

ระบาดของโรค 

COVID-19 ระลอก

ใหมอาจสงผล

กระทบตอการ

จัดหาพันธมิตรหรือ

คูความรวมมือ

สํานักงานทรัพยสิน

กิจกรรมการขยาย

ขอบเขตธุรกิจบริการ

ใหสอดรับ NEW 

Normal

จํานวนผลิตภัณฑบริการที่

รองรับความตองการของ

ลูกคา (Digital Platform)

2

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได) หมายเหตุ/

ปญหา/อุปสรรค
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รายรับ รายจาย

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ/

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ประมาณการรายรับ-

รายจาย (เงินรายได) หมายเหตุ/

ปญหา/อุปสรรค

2. พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา

โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

ทรัพยสินทางปญญา

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพยสินทางปญญา

 - รายไดจากนวัตกรรมและ

การจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา (ลานบาท)

3 ลาน 

(ตั้งเปาต่ํากวาปที่

แลว เนื่องจาก

สถานการณโควิด)

สํานักงานบริการ

วิชาการ

โครงการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 

(โครงการ 1 ตําบล 1

 มหาวิทยาลัย : 

โครงการ 1 ต 1 ม)

จํานวนการใหบริการวิชาการ 140 ตําบล 2 ลาน 1 ลาน



 


	ปก
	สาร
	คำนำ
	วัตถุประสงค์ (2)
	ตาราง
	ยุทธศาสตร์2กองวิเทศ
	3
	ยุทธศาสตร์3
	4
	5
	ยุทธศาสตร์5



