
รายงานผลการปฏิบติังาน
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)



ค ำน ำ
ตามท่ีส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีแผนการติดตามผลปีละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) ซ่ึงในคร้ังน้ีเป็นการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561- 

31 มีนาคม 2562)  โดยได้จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รอบ 6 เดือน ในรูป file ส าหรับ download  โดยได้ส่งบันทึกแจ้งหน่วยงานเพ่ือทราบต่อไป

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือนฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือ

จากหน่วยงานจ านวน 14 หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซ่ึงส านักงานอธิการบดีหวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์

ส าหรับหน่วยงานในการด าเนินงานในอีก 6 เดือนท่ีเหลือของปีให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ

(Action Plan) ท่ีก าหนดไว้ต่อไป
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สารบัญ หน้า

ค าน า ก

วัตถุประสงค์ ข

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

ตารางท่ี 1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1

กราฟสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือน 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 21



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-

    31 มีนาคม 2562) ว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในคร่ึงปีแรกหรือไม่

2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานได้ทราบว่าในอีกคร่ึงปีหลังน้ัน หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการเท่าไหร่ อย่างไร

   เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทางการบริหารงานในปีต่อไป

    

1



       รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี



ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี 
รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

จ ำนวน

ตวัชีว้ดั

เป็นไป

ตำม

เป้ำหมำย

สงูกวำ่

เป้ำหมำย

ต ำ่กวำ่

เป้ำหมำย

อยู่

ระหวำ่ง

ด ำเนนิกำร

เปลีย่นแปลง

เป้ำหมำย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 175 34 23 25 91 2

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 38 8 4 9 15 2

27 10 4 2 11 0

9 1 2 0 6 0

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มิติด้านผู้รับบริการ

35 7 5 4 19 0

34 0 4 4 26 0

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 6 ด้านการจัดการทรัพย์สิน

6 0 2 1 3 0

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 7  การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี 26 8 2 5 11 0

ยทุธศำสตร/์กลยทุธ์

มิติด้านการเงิน

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : สร้างกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ

 ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : บริหารจัดการรายจ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : ปรับปรุงงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

2



2

เป็นไปตามเป้าหมาย, 34, 20%

สูงกว่าเป้าหมาย, 23, 13%

ต ่ากว่าเป้าหมาย, 25, 14%

อยู่ระหว่างด่าเนินการ, 91, 52%

เปลี ยนแปลงเป้าหมาย, 2, 7%

ประสิทธิผลของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที ่4



รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  รอบ 6 เดือน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี



3รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ส านักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน

รายรับ รายจ่าย

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1

    4.1   กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 1

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจท่ีมีต่อวิทยากร

3.51 4.48 - - กองแผนงาน

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ในภาพรวม

3.51 4.22 - -

1.ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

อธิการบดี

โครงการเป็นวิทยากร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ "การ

จัดท าค าของบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี" ของ

ส่วนงาน

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/  

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562



4

รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการประชุมการมอบ

อ านาจด าเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ และอ่ืนๆ

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียน

เรียนรู้จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

อธิการบดี

ร้อยละ 10 ร้อยละ 3.2       28,000        28,000 กองคลัง

กิจกรรมการเข้าร่วมเป็น

วิทยากร/แลกเปล่ียน

เรียนรู้จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/ภายนอก

ส านักงานอธิการบดี

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

13 คน (27.08%) 4 คน - - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

1.ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

อธิการบดี (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

ร้อยละบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ท้ังภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 50,000 - ส านักการกีฬา

โครงการส่งเสริม

แลกเปล่ียนบุคลากร

เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์

กับต่างประเทศ (Staff 

Mobillity Service 

Platform)

จ านวนบุคลากรกอง

วิเทศสัมพันธ์ท่ีร่วม

กิจกรรมการ

แลกเปล่ียนใน

ต่างประเทศ

2 คน 1คน - - กองวิเทศสัมพันธ์

1.ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

อธิการบดี (ต่อ)



6

รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการและพัฒนานิสิต

ร้อยละของบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ

> ร้อยละ 70 ยังไม่ด าเนินการ 300,000 - กองกิจการนิสิต

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการและพัฒนานิสิต

ร้อยละของบุคลากร

สามารถน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ได้ใน

ระดับมาก

> ร้อยละ 70 - -

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน

กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรเข้ารับ

การอบรม/สัมมนาเพ่ือ

พัฒนาตามสายงาน

ร้อยละบุคลากรท่ี

ได้รับการอบรม/

สัมมนาเพ่ือพัฒนา

ตามสายงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 50,000 - ส านักการกีฬา

1.ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

อธิการบดี
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการพัฒนาผู้บริหาร

ให้เป็นมืออาชีพ และ

เตรียมความพร้อมแก่

บุคลากรในการเป็น

ผู้บริหารระดับต้นใน

อนาคต

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนาตรง

ตามสายงาน

ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.2 70,000 70,000 กองคลัง

โครงการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ

ส านักงานประกันคุณภาพ

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนาตรง

ตามสายงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 500,000 26,616 ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกยุคดิจิทัล

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการท่ีมีความรู้

เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองกลาง

โครงการจัดการความรู้

การเป็นพิธีกรของ

หน่วยงาน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการท่ีมีความรู้

เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

กิจกรรมการวิเคราะห์งาน

เพ่ือพัฒนางาน

จ านวนผลงานท่ีได้รับ

การพัฒนา

3 ผลงาน อยู่ระหว่าง

ด าเนินงาน

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรม/

เครือข่าย HR

จ านวนบุคลากรท่ีเข้า

ร่วม

48 คน 13 คน - -

โครงการอบรมปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้นส าหรับ

บุคลากรสายมิใช่วิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมอบรมมี

คะแนนการทดสอบ

หลังอบรม

≥ ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

50,000 - สถานพยาบาล

โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้วย 2 Tick

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผ่านการประเมินทักษะ

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

20,000 -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรมเป็น

ผู้บริหาร (นบก.)

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรม

เป็นผู้บริหาร (นบก.)

4 คน 4 คน 

(เร่ิมอบรมเดือน

พ.ค.62)

- 180,000 กองแผนงาน

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรม

เป็นผู้บริหาร (นบก.)

1 คน 1 คน 45,000 - ส านักงาน

อธิการบดี

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตามประเมินผล

การพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

แผนปรับปรุงระดับ

บุคคล จ านวน 40 

โครงการ

40 คน 52 คน - - กองแผนงาน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน

กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาผู้ตรวจสอบ

ภายในให้ได้รับวุฒิบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิบัตรด้านการ

ตรวจสอบภายใน

เพ่ิมข้ึน

4 คน ผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิบัตร

เพ่ิมข้ึน จ านวน 3 

คน

100,000 - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองกิจการนิสิต

ร้อยละของบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ

> ร้อยละ 70 ด าเนินการ ส.ค.62 500,000 - กองกิจการนิสิต

ร้อยละของบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

ระดับมาก

> ร้อยละ 70 ด าเนินการ ส.ค.62 - -

โครงการพัฒนาบุคลากร

ให้ได้รับการพัฒนาความรู้

 และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนาความรู้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - - ส านักงาน

กฎหมาย
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตามประเมินผล

การพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาฯ

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

200,000 - กอง

ยานพาหนะฯ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ร่วมอบรม สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ น าเสนอผลงานทาง

วิชาการท่ีพัฒนาทักษะความรู้

เฉพาะต าแหน่งและวิชาชีพท้ังใน

และต่างประเทศ ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

ภาษาต่างประเทศ ด้านวิเทศ

สัมพันธ์

จ านวนบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรม

อย่างน้อย 5 คน

ต่อปี

5 คน - - กองวิเทศสัมพันธ์
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ร่วมอบรม สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ น าเสนอผลงานทาง

วิชาการท่ีพัฒนาทักษะความรู้

เฉพาะต าแหน่งและวิชาชีพท้ังใน

และต่างประเทศ ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

ภาษาต่างประเทศ ด้านวิเทศ

สัมพันธ์

จ านวนเร่ืองท่ีเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 

ตรงตามต าแหน่งและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนเร่ืองท่ีเข้า

ร่วมโครงการตรง

ตามต าแหน่ง

และหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 - - กองวิเทศสัมพันธ์

3. จ านวนความรู้ท่ี

ได้จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ส านักงานทรัพย์สิน

จ านวนองค์ความรู้

ของหน่วยงานท่ีมีการ

จัดการความรู้

1 เร่ือง เม่ือวันท่ี 19

เมษายน2562

จัดการความรู้

ประเด็นการรับ

สมัครลูกค้างาน

เกษตรแฟร์ใน

รูปแบบOnline

20,000 2,000 ส านักงาน

ทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวนความรู้ท่ี

ได้จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้อบรมให้ความรู้

จ านวนความรู้ท่ีได้

จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน

1 เร่ือง วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการเร่ือง "การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์งาน

ประกันคุณภาพ" 

- 50,797.6 ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

กิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การ

ขับเคล่ือนองค์กรด้วย

เกณฑ์ EdPEx ระดับ

คณะ วันท่ี 11มีนาคม

2562

38,000

โครงการพ่ีสอนน้องหัด

เดิน

(เปล่ียนช่ือจากโครงการ

พ่ีสอนน้อง (เดิม)

จ านวนความรู้ท่ีได้

จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน

3 โครงการ 1 โครงการ - - กองคลัง

โครงการจัดการความรู้

ของหน่วยงาน

จ านวนองค์ความรู้ 1องค์ความรู้ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวนความรู้ท่ี

ได้จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการปรับปรุงงาน 

(ระดับบุคคล)

จ านวนองค์ความรู้ใน

หน่วยงาน
≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

แนวทาง/คู่มือการ

ตรวจสอบ

1 เล่ม

 *ปรับลดเป้าหมาย

เป็น 1 เล่ม

1 เล่ม - - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ถ่ายทอดนโยบายและแนว

ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

สร้างกระบวนการท างานท่ี

เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

เปล่ียนเป็นโครงการ KM เพ่ือ

การปรับปรุงงานธุรการ (เปล่ียน

โครงการ)

จ านวนเร่ืองท่ีน ามา

ปรับปรุงกระบวนการ

ท างานท่ีเช่ือมโยงเป็น

ระบบ เปล่ียนเป็น 

จ านวนองค์ความรู้

แก้ไขเป็น 5 

เร่ืองข้ึนไป

3 เร่ือง - - กองวิเทศสัมพันธ์
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวนความรู้ท่ี

ได้จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการจัดการความรู้ 

ส านักการกีฬา

ระบบ Coaching อย่างน้อย 1 คู่ 5 คู่ - - ส านักการกีฬา

โครงการจัดการองค์

ความรู้ภายในหน่วยงาน

จ านวนเร่ืองขององค์

ความรู้ท่ีจัดท าใน

หน่วยงาน

1 เร่ือง 1 เร่ือง 58,500 - ส านักงาน

กฎหมาย

โครงการสัมมนา

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

ด้านกฏหมายของ   

มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์

จ านวนเร่ืองท่ี

พิจารณาร่วมกัน

1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

เตรียมโครงการ

10,000 -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวนความรู้ท่ี

ได้จากการจัดการ

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการจัดการความรู้ 

การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท างาน

จ านวนความรู้ 2 เร่ือง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

100,000 - กอง

ยานพาหนะฯ

โครงการจัดการความรู้ 

การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท างาน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน

3.51 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- -

มิติด้านกระบวนการภายใน 1

4.2  กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : สร้างกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบ 1

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันในหน่วยงาน

จ านวนชนิดอุปกรณ์ อย่างน้อย 2 

ชนิด/อุปกรณ์

 2 ชนิด - - ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน 

(ต่อ)

โครงการส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการ

ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

1 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ - - กองคลัง

โครงการระบบ

สารสนเทศฐานข้อมูล

การบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRIS)

จ านวนหน่วยงานท่ีใช้

ระบบฐานข้อมูล

4 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน - - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมการใช้ห้อง

ประชุมและการใช้

ห้องสมุดร่วมกันภายใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ี

หน่วยงานมาใช้ห้อง

ประชุมและห้องสมุด

ภายในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

30 คร้ัง/ปี 39 คร้ัง/6 เดือน - - กองแผนงาน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กิจกรรมลดขยะ ลดโลก

ร้อน

งดการใช้ถุงพลาสติก

ชนิดห้ิวท่ีห้องจ่ายยา

ด าเนินการได้

อย่างต่อเน่ือง

ต้ังแต่ ต.ค.61-

ก.ย.62

อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

ส่งเสริมสนับสนุนสนาม

กีฬาเพ่ือรองรับการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรม

จ านวนหน่วยงาน อย่างน้อย 2 

หน่วยงาน

2 หน่วยงาน - - ส านักการกีฬา

โครงการส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ

1.อาคารจอดรถ

2.อาคารเรียนรวม

3.ยานพาหนะ

สวัสดิการ

4.ยานพาหนะ

ส่วนกลาง

- - กอง

ยานพาหนะฯ

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน 

(ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก

โครงการบูรณาการการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิง

พาณิชย์

จ านวนผลงานท่ีได้รับ

การถ่ายทอด

เทคโนโลยี

5 19 - - ส านักงาน

บริการวิชาการ

การปรับปรุง

กระบวนการท างาน

จ านวนกระบวนการท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง

4 เร่ือง 1.การปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาอบรม

ผู้ประเมินฯปีการศึกษา 

2561

2.ปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานกิจกรรมของ

งานตรวจสอบฯโดยใช้ 

line official account 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกข้ึน

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการพัฒนาหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ี

จ่าย รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

จ านวนโครงการ

พัฒนาการท างานเชิง

รุก

1 โครงการ อยุ่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองคลัง

กิจกรรมสนับสนุน

ส่งเสริมการท างานวิจัย

ของบุคลากรส านักงาน

อธิการบดี

จ านวนผลงานวิจัย 1 เร่ือง 1 เร่ือง - - ส านักงาน

อธิการบดี

โครงการพัฒนา

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Document)

ร้อยละความส าเร็จ

ตามแผนด าเนินงาน

โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 - - กองกลาง

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)

การผลิตคลิปวีดีทัศน์

เพ่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

จ านวนคลิปท่ีสามารถ

ผลิตและเผยแพร่คลิป

วีดิทัศน์ทางส่ือโซเชียล

ได้อย่างรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์ (ภายใน 2วัน)

10 เร่ือง 26 เร่ือง - - กองกลาง

โครงการระบบ

สารสนเทศฐานข้อมูล

การบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRIS)

จ านวนกิจกรรมท่ีใช้

ระบบฐานข็อมูล

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

โครงการวิเคราะห์

งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร์ : งบกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร์ ปีบัญชี พ.ศ.2561 เพ่ือ

การตัดสินใจของผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์

งบประมาณเงิน

รายได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร์ : งบกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร์ ปีบัญชี พ.ศ.2561

1 ฉบับ 1 ฉบับ - - กองแผนงาน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)

โครงการบูรณาการข้อมูล

ระหว่างกองแผนงานและ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ภายนอก

1.จ านวนโครงการ

บูรณาการข้อมูล

ระหว่างกองแผนงาน

และส่วนงาน/

หน่วยงานภายนอก

2 โครงการ 2 โครงการ - - กองแผนงาน

1.1ด้านงบประมาณ

และอัตราก าลัง

1.2โครงการบูรณา

การงานสารบรรณ

โครงการบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ

จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรมตลอดโครงการ
≥ 80 คน เร่ิมด าเนินการ 

กรกฏาคม 2562

60,000

-

สถานพยาบาล
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการอบรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในประจ าส่วนงาน

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4 ด าเนินการในเดือน

สิงหาคม

200,000 - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการปรับปรุงวิธีการ

ในการประสานงานและ

ติดตามการด าเนินงาน

จ านวนช่องทางท่ี

เพ่ิมข้ึน

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง - - ส านักงาน

อธิการบดี

(เดิม 

1.ผ่านบันทึก 

2. ผ่าน

คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

3. ทางโทรศัพท์)

(ใหม่ 

1. ทางไลน์กลุ่ม

ตามภารกิจ 

2. บันทึกติดตาม

ก่อนถึงก าหนด)

1. ทางไลน์กลุ่ม

ตามภารกิจ 

2. บันทึกติดตาม

ก่อนถึงก าหนด

- -

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)

โครงการอบรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในประจ าส่วนงาน

ระดับความรู้ของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน

เพ่ิมข้ึนหลังจากการ

อบรม

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 2. บันทึกติดตาม

ก่อนถึงก าหนด

- - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการให้ค าปรึกษา

แนะน าและเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจสอบ

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4 ด าเนินการในเดือน

สิงหาคม

70,000 -

โครงการสัมมนาการ

บริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร์

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4 ด าเนินการในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม

40,000 -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการปรับปรุง

กระบวนงานในเชิงรุก

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม

5 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชมรมกีฬา

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

200,000 - ส านักการกีฬา

โครงการ KM กอง

กิจการนิสิต

ร้อยละของบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ

> ร้อยละ 70 ด าเนินการ พ.ค.62 100,000 - กองกิจการนิสิต

ร้อยละของบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

ระดับมาก

> ร้อยละ 70 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างาน

เชิงรุก (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

4.3  กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 1

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

ระดับความคิดเห็น/

ความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า 3.00 3.65 - - ส านักการกีฬา

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากร

ทุกระดับ

ระดับความคิดเห็น

ของบุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

3.8 ยังไม่ด าเนินการ - - ส านักงาน

อธิการบดี

ระดับความคิดเห็น

ของบุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

3.5 3.5 - - กองคลัง

1. ระดับความ

คิดเห็นของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงาน

ของผู้บริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรทุก

ระดับ

ระดับความคิดเห็น

ของบุคลากรต่อภาวะ

ผู้น าตามหลักธรร

มาภิบาล

3.51 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

โครงการประเมินผล

ภาวะผู้น าตามหลักธรร

มาภิบาลของผู้บริหาร

หน่วยงาน

ระดับความคิดเห็น

ของบุคลากรต่อภาวะ

ผู้น าตามหลักธรร

มาภิบาล

3.51 3.78 - - กองแผนงาน

โครงการการประเมิน

ภาวะผู้น าตามหลักธรร

มาภิบาลของผู้บริหาร

ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับการประเมิน

ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

4 ยังไม่ด าเนินการ - - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

1. ระดับความ

คิดเห็นของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงาน

ของผู้บริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการประเมินภาวะ

ผู้น าตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหาร

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 8 ข้อ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักงาน

กฎหมาย

กิจกรรมประเมินความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมี

ต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

ระดับความพึงพอใจ ≥  3.5 รอด าเนินการ

ร่วมกับ สนอ.

- - สถานพยาบาล

โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรทุก

ระดับ

คะแนนเฉล่ีย 3.51 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

1. ระดับความ

คิดเห็นของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงาน

ของผู้บริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล 

(ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1

มิติด้านผู้รับบริการ 1

5.1  กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 1

การพัฒนากระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ

จ านวนกระบวนการ อย่างน้อย 1 

กระบวนการ

1 โครงการ - - ส านักการกีฬา

โครงการคลินิกให้

ค าปรึกษา

ค่าเฉล่ียความไม่พึง

พอใจ

ค่าเฉล่ียความไม่

พึงพอใจเป็น 0

1.การให้ค าปรึกษาระดับคณะ

 คร้ังท่ี1(ธค.61-กพ.62) มี

คณะแสดงความคิดเห็นไม่

พึงพอใจ 4 คณะ

2.การให้ค าปรึกษาระดับส่วน

งานสนับสนุน คร้ังท่ี 1(กพ.-

เมย.62) มีส่วนงานแสดง

ความคิดเห็นไม่พึงพอใจ 5 

ส่วนงาน

15,000 - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการคลินิกให้

ค าปรึกษา

ส่วนงานได้รับ

ประโยชน์จากการให้

ค าปรึกษา

ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นไม่น้อย

กว่า 4.00

1.การให้ค าปรึกษา

ระดับคณะมี

ค่าเฉล่ีย 4.18

2.การให้ค าปรึกษา

ระดับส่วนงาน

สนับสนุนมีค่าเฉล่ีย

 3.73

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ EdPEx

ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติท่ี

ดีต่อการขับเคล่ือน

องค์กรตามแนวคิด

ของเกณฑ์ EdPEx

ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นไม่น้อย

กว่า 4.00

จัดกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การ

ขับเคล่ือนองค์กร

ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

ระดับคณะ โดยมี

ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็น 4.24

126,500 -

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.

 (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการพัฒนา

กระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ

จ านวนโครงการ

พัฒนาการท างานท่ี

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก

1 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ - - กองคลัง

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ของหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ของกองกลาง

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองกลาง

ร้อยละ 70 ร้อยละ 55.55 

(6 เดือน)

- - กองแผนงาน

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.

 (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

การจัดท าแผนปฏิบัติการ

 (Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 51 - - ส านักการกีฬา

การจัดท าแผนปฏิบัติการ

 (Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 - - ส านักงาน

กฎหมาย

โครงการส่งเสริมการเข้า

สู่ต าแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่ม

วิชาการประเภท

คณาจารย์ประจ า 

(เปล่ียนช่ือ)

อาจารย์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ เสนอขอ

ก าหนดต าแหน่ง ผศ. 

ในปี 2562-2563 ไม่

น้อยกว่า 50 คน

จัดกิจกรรมเม่ือ

วันท่ี 27-29 พ.ค. 

62 มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 90 คน

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.

 (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1) กิจกรรมการให้

ความรู้กับผู้บริหารระดับ

คณบดี หัวหน้าภาควิชา

และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

ร้อยละการเข้าร่วม

กิจกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 75 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

2) กิจกรรมการอบรมเพ่ือ

ส่งเสริมการเสนอขอต าแหน่ง

ทางวิชาการส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ

ประเภทคณาจารย์ประจ าเต็ม

เวลา

ร้อยละการเข้าร่วม

กิจกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 60 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -

โครงการระบบ

สารสนเทศการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าระบบ

สารสนเทศการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ

สามารถเปิดใช้

ระบบในปี 2562

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.

(ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กิจกรรมการส่ือสารองค์กร อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักงาน

อธิการบดี

1.จ านวนช้ินงานการ

ส่ือสารองค์กร

1 ฉบับ/เดือน - -

2. มีการติดตามผล

การส่ือสารองค์กร

2 คร้ัง/ปี - -

โครงการพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ให้มีประสิทธิภาพ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม

2 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

โครงการปรับปรุงงาน 

(ระดับบุคคล)

ร้อยละบุคลากรมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

คุณภาพ

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

70,000 - สถานพยาบาล

โครงการปรับปรุงงาน 

(ระดับงาน)

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

80,000 -

1.จ านวน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนา

กระบวนการ

ท างานท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ มก.

 (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

กิจกรรมส ารวจความพึง

พอใจในธุรกิจบริการของ

ส านักงานทรัพย์สิน

จ านวนข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ

3 รายการ 1.ปรับแก้ไขมลภาวะท่ีเกิด

จากระบบบ าบัดน้ าเสียโรง

อาหารกลาง มก.

2.เพ่ิมความคล่องตัวในการ

ช าระเงินแก่ลูกค้า

3.ร่วมรณรงค์ก ากับดูแลและ

ขอความร่วมมือกับร้านค้า

ประจ างดใช้พลาสติกแบบใช้

คร้ังเดียวท้ิงใช้ภาชนะเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

4.จัดหาร้านค้าประเภท

อาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิม

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน

โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 ยังไม่ด าเนินการ - - กองคลัง
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจผู้รับบริการ 

กองกลาง

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

4.5 อยู่ระหว่าน

ด าเนินการ

- - กองกลาง

โครงการส ารวจความพึง

พอใจต่อการให้บริการ

ของกองการเจ้าหน้าท่ี

1) จ านวนข้อเสนอแนะ น้อยกว่า 10 ข้อ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

2) ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจต่อการให้บริการ

4 คะแนน อยุ่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -

โครงการส ารวจความพึง

พอใจต่อการให้บริการ

งานธุรการของกอง

แผนงาน

จ านวนข้อเสนอแนะ

ของผู้เข้ารับบริการ

2 ข้อ 2 ข้อ - - กองแผนงาน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง - - ส านักการกีฬา

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ
≥  4.21 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

โครงการส ารวจความ

คิดเห็นจากการรับ

บริการของส านักงาน

กฏหมาย

ความคิดเห็นจากการ

รับบริการ

ไม่น้อยกว่า 4.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักงาน

กฎหมาย

2. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความ

ต้องการของผู้รับบริการ
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการท่ีได้รับ

การแก้ไข

กิจกรรมยกระดับ

มาตรฐานธุรกิจบริการ

ของส านักงานทรัพย์สิน

จ านวนข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการท่ี

ได้รับการแก้ไข

1 รายการ พัฒนาบริการจากข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ 1 รายการ คือ 

การเพ่ิมช่องทางการช าระเงิน

ผ่าน QR-Code ของธนาคาร ใน

กลุ่ม ร้านค้าโรงอาหารกลาง มก.

,ร้านค้าในอาคาร KU Mini 

Shop อาคารจอดรถ มก. KU 

Green และซุ้มร้านค้า รวมท้ัง

ร้านค้าในโครงการ KU Night 

Food ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

อยู่ระหว่างประสานกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือด าเนินการ

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการท่ีได้รับ

การแก้ไข (ต่อ)

การรับฟังเสียงลูกค้า ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การแก้ไข

ร้อยละ 70 1.งานตรวจสอบมี

การด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ7

ประเด็นจาก8

ประเด็นคิดเป็น

ร้อยละ87.5

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

จ านวนโครงการท่ี

ได้รับการพัฒนา

2 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ - - กองคลัง

กิจกรรมท่ีปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ

จ านวนข้อเสนอแนะท่ี

ได้รับการแก้ไข

2 เร่ือง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการท่ีได้รับ

การแก้ไข (ต่อ)

กิจกรรมการน า

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการมาใช้ในการ

พัฒนาและแก้ไขการ

ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

จ านวนข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการท่ี

ได้รับการแก้ไข

2 ข้อ 2 ข้อ - - กองแผนงาน

โครงการปรับปรุงงาน

สารสนเทศตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ใช้บริการ

รูปแบบงานท่ีมีการ

ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ใช้บริการ

1 เร่ือง 1 เร่ือง - - กองวิเทศสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมพิจารณา

แก้ไขข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

จ านวนข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการท่ี

ได้รับการแก้ไข

≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

กิจกรรมท่ีได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ

จ านวนกิจกรรมท่ี

ได้รับการแก้ไข/

ปรับปรุง

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม

4 กิจกรรม - - ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการท่ีได้รับ

การแก้ไข (ต่อ)

โครงการคุณบอกเราท า 

(เพ่ิมช่องทาง

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค)

ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการท่ีได้รับ

การแก้ไข

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

5.2  กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : ปรับปรุงงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียว

ระดับของการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียว

อันดับหน่ึงของ

ประเทศไทย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

 โครงการท่ีส่งเข้า

ประกวดภายใน/ภายนอก

จ านวนโครงการท่ีส่ง

เข้าประกวด

1 โครงการ อยู่ระหว่างวางแผน

โครงการ

- - กองคลัง

โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้

จ านวนองค์ความรู้ท่ี

ส่งเข้าประกวด

1 เร่ือง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

1.จ านวน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ท่ีได้รับรางวัล
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1.จ านวน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ท่ีได้รับรางวัล (ต่อ)

โครงการจัดการความรู้ จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

(กันยายน 2561)

- - กองแผนงาน

โครงการการปรับปรุงงาน

 (ระดับบุคคล)

จ านวนผลิตภัณฑ์/

บริการท่ีได้รับรางวัล
≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

2. จ านวน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน

การปรับปรุง/พัฒนาการ

ให้บริการให้ดีข้ึน

จ านวนด้านท่ีมีการ

พัฒนา

อย่างน้อย 1 ด้าน 1 โครงการ - - ส านักการกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ

จ านวนบริการท่ีได้รับ

การปรับปรุง

1 บริการ อยู่ระหว่างวางแผน

โครงการ

- - กองคลัง

กิจกรรมการปรับปรุง

การบริการกองการ

เจ้าหน้าท่ี

จ านวนบริการท่ี

ปรับปรุง

2 กิจกรรม อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

(ต่อ)

โครงการจัดท าแบบ

ส ารวจข้อมูลประวัติ

ผู้ส าเร็จการศึกษาและ

การมีงานท าของบัณฑิต

ส าหรับบัณฑิตชาว

ต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)

ร้อยละความส าเร็จ ระบบเสร็จ

สมบูรณ์และใช้

งานได้ดี

ร้อยละ 18.00 - - กองแผนงาน

โครงการการพัฒนาเพ่ิม

ช่องทางการบันทึกข้อมูล

โดยนายจ้างในระบบ

ประเมินคุณภาพบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีผ่าน

โทรศัพท์มือถือ

ร้อยละความส าเร็จ ระบบเสร็จ

สมบูรณ์และใช้

งานได้ดี

ร้อยละ 100 - -

โครงการการปรับปรุง

และพัฒนาเว็บไซต์กอง

แผนงาน

ร้อยละความส าเร็จ ระบบเสร็จ

สมบูรณ์และใช้

งานได้ดี

ร้อยละ 66.67

(ส าเร็จ 8 ข้ันตอน

จาก 12 ข้ันตอน)

- -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2. จ านวน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

(ต่อ)

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงคู่มือการขอ

อนุมัติแบบก่อสร้าง

จ านวนคู่มือการขอ

อนุมัติแบบก่อสร้างท่ี

ได้รับการพัฒนาและ

ปรับปรุงให้มีความ

สมบูรณ์ ทันสมัย

1 เล่ม อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

(ร้อยละ 30)

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

กันยายน 2562

- - กองแผนงาน

โครงการ การปรับปรุง

งาน (ระดับบุคคล)

จ านวนผลิตภัณฑ์/

บริการท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน

≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

โครงการพัฒนาร

ปรับปรุงการให้บริการให้

มีประสิทธิภาพ

จ านวนบริการท่ีได้รับ

การพัฒนาปรับปรุง

2 โครงการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ

3. จ านวน

กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง

การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานด้วย

เทคโนโลยี

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - - ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง (ต่อ)

การปรับปรุง

กระบวนการท างาน

จ านวนกระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง

4 เร่ือง จ านวน 2เร่ืองได้แก่1.การ

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

อบรมผู้ประเมินฯปีการศึกษา

2561

2.ปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของ

งานตรวจสอบฯโดยใช้line 

official account เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ



46

รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง (ต่อ)

โครงการพัฒนา

กระบวนการขอรับเงิน

ช่วยเหลือจากกองทุน

สวัสดิภาพบุคลากร

จ านวนข้ันตอนและ

ระยะเวลาการขอรับ

เงินช่วยเหลือจาก

กองทุนสวัสดิภาพ

บุคลากรท่ีลดลง

จ านวนข้ันตอน

และระยะเวลา

ลดลงร้อยละ 50

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

โครงการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานด้วย

เทคโนโลยี

จ านวนโครงการ 1 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ - - กองคลัง

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบการเงิน การคลัง

ของมหาวิทยาลัย

จ านวนโครงการ 1 โครงการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

โครงการพัฒนาระบบ

โครงสร้างหน่วยงานผ่าน

ระบบเครือข่าย

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ

3.5 อยู่ระหว่างพัฒนา

ระบบ

- -

โครงการปรับปรุง

ข้ันตอนการแลกเปล่ียน

ข้อมูลและเช่ือมโยง

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ระหว่างหน่วยงาน 

(Mapping) ผ่านระบบ

เครือข่าย

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ

3.5 อยู่ระหว่างพัฒนา

ระบบ

- -

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของกระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนาและ

ปรับปรุง

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 52.54

(31 จาก 59

กระบวนงาน)

- -

กองแผนงาน3. จ านวน

กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

3. จ านวน

กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง (ต่อ)

โครงการการปรับปรุงงาน

 (ระดับบุคคล)

จ านวนกระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง

≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

โครงการพัฒนาปรับปรุง

งาน

จ านวนผลงานท่ีมีการ

พัฒนาปรับปรุง

> 2 ด าเนินการ ก.ค.62 - - กองกิจการนิสิต

การพัฒนางานเข้าสู่

ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-office)

จ านวนงาน อย่างน้อย 1 งาน 1 โครงการ - - ส านักการกีฬา

โครงการการพัฒนาการ

ท างานเข้าสู่ส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

จ านวนโครงการ 5 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กอง

ยานพาหนะฯ
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

4. ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ

โครงการวัดและ

ประเมินผลการ

จัดบริการของหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ไม่น้อยกว่า 4.0 ภาพรวมร้านค้าในงาน

เกษตรแฟร์ ประจ าปี 62

      มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของฝ่าย

ตลาดนัดและสิทธิ

ประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก   (X=4.14) ส่วน

การวัดและประเมินผล

ความพึงพอใจของธุรกิจ

บริการอ่ืน ๆ อยู่

ระหว่างด าเนินการ

- 20,000 ส านักงาน

ทรัพย์สิน

โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองคลัง

โครงการส ารวจความพึง

พอใจต่อการให้บริการ

ของกองการเจ้าหน้าท่ี

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

4 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

4. ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความพึง

พอใจต่อการให้บริการ

งานธุรการของกอง

แผนงาน

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร์ต่อการให้บริการ

งานธุรการของกอง

แผนงาน

3.51 3.90 - - กองแผนงาน

โครงการประเมินความ

พึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

RVN

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบ 

RVN

4.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- -

โครงการส ารวจความพึง

พอใจการให้บริการของ

กองยานพาหนะฯ

ระดับคะแนนเฉล่ีย

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

3.51 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กอง

ยานพาหนะฯ

การส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการตาม

ภารกิจต่างๆ

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ไม่น้อยกว่า 3.51 4.00 - - กองกิจการนิสิต
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

4. ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

การส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักการกีฬา

โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้เข้ารับ

บริการ

≥ 4.21 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

กิจกรรมการส่ือสารองค์กร ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

4 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - ส านักงาน

อธิการบดี

โครงการอบรมการปฐม

พยาบาลเบ่ืองต้น 

(ส าหรับนิสิต)

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ≥ 4.21 เร่ิมด าเนินการ 

มิถุนายน 2562

60,000 -

โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ≥ 4.21 เร่ิมด าเนินการ 

12-14 มิ.ย.2562

90,000 -

สถานพยาบาล
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

การรับฟังเสียงลูกค้า ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ไม่น้อยกว่า 3.51 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

4.04 โดยจัดกิจกรรม3

กิจกรรมดังน้ี1.กิจกรรม

ให้ค าปรึกษาระดับคณะ

คร้ังท่ี 1มีค่าเฉล่ีย4.18

2.กิจกรรมการให้

ค าปรึกษาระดับส่วน

งานสนับสนุนคร้ังท่ี1มี

ค่าเฉล่ีย3.73

3.กิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การ

ขับเคล่ือนองค์กรด้วย

เกณฑ์EdPEx ระดับ

คณะมีค่าเฉล่ีย4.22

- - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 6 ด้านการจัดการทรัพย์สิน 1

1
1

1.ร้อยละของการ

ใช้จ่ายท่ีเป็นไป

ตามแผนฯ

กิจกรรมก ากับติดตามผล

การด าเนินงานตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

ร้อยละของการใช้

จ่ายท่ีเป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

ร้อยละ 80 ในรอบ 6 เดือน 

(ต.ค.61-มี.ค.62)

งานบริหารจัดการ 

มียอดเงินสะสม

รายจ่าย 10.38 

ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 39.14 ของ

วงเงินงบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร 

(26.52 ล้านบาท) 

ซ่ึงปัจจุบันการใช้

จ่ายท่ีเป็นไปตาม

แผน คิดเป็นร้อยละ

 100

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน

    6.1 กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : บริหารจัดการรายจ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มิติด้านการเงิน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1.ร้อยละของการ

ใช้จ่ายท่ีเป็นไป

ตามแผนฯ (ต่อ)

โครงการลดค่าใช้จ่าย

โดยการบริหารทรัพยากร

เพ่ือให้เป็นไปตามแผน

ร้อยละของจ านวน

โครงการท่ีลด

ค่าใช้จ่ายให้เป็นไป

ตามแผน

ร้อยละ 50 อยู่ระหว่าง

รวบรวมข้อมูล

- - กองคลัง

กิจกรรมการใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการกอง

การเจ้าหน้าท่ี

ร้อยละของการใช้จ่าย

เป็นไปตามแผน

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรและการ

ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน

อัตราการลดลงของ

การจัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน (กระดาษ)

ร้อยละ 10 ร้อยละ 12.1 - - กองแผนงาน

ร้อยละของการใช้จ่ายท่ี

เป็นไปตามแผน

ร้อยละของการใช้จ่าย ร้อยละ 80 ร้อยละ 67 - - ส านักการกีฬา
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1.ร้อยละของการ

ใช้จ่ายท่ีเป็นไป

ตามแผนฯ (ต่อ)

โครงการการปรับปรุงงาน

 (ระดับบุคคล)

จ านวนกระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงลดการใช้

ทรัพยากร

≥ 1 เร่ือง อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

- - สถานพยาบาล

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 7  การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ 1

1

1
1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนา

ระบบงานคดี

อิเล็กทรอนิกส์ (ท า

ต่อเน่ืองจากปี พ.ศ.2561)

จ านวนระบบท่ีได้รับ

การพัฒนาปรับปรุง

1 ระบบ 1 ระบบ - ส านักงาน

กฎหมาย

 7.1  กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  : ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลQAIS

จ านวนระบบใน

ฐานข้อมูล QAIS ท่ี

ได้รับการพัฒนา

2 เร่ือง จัดท าโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือากรประกันคุณภาพ

(QAIS)โดยจัดท าTORและ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ

E-buildingหัวข้อท่ีพัฒนาในระบบ2

เร่ืองได้แก่1.ฐานข้อมูลผู้ประเมิน

และระบบการเลือกคณะกรรมการ

ประเมินฯระดับหลักสูตรจาก

ฐานข้อมูลผู้ประเมิน

2.การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและการ

แสดงข้อมูลในรูปแบบDashboard

ของตัวช้ีวัดกลางมก.และข้อมูลเพ่ือ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

1,000,000 - ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ี

จ่าย รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

จ านวนโครงการท่ี

พัฒนาโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการ อยู่ระหว่างวางแผน

โครงการ

- - กองคลัง
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กิจกรรมการจัดท า

ฐานข้อมูลเพ่ือจัดท า

ระบบ HR SMART P

จ านวนกิจกรรมการ

จัดท าฐานข้อมูล

3 กิจกรรม อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

การปรับปรุง Website 

กองการเจ้าหน้าท่ี

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท า Website

ระบบพร้อมใช้

งานภายในเดือน

เมษายน 2562

อยู่ระหว่าง

ด าเนินงาน
- -

โครงการพัฒนาระบบ

การจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดิน (งบลงทุน) 

ภายใต้ระบบ 

e-budgeting KU (3 

ข้ันตอน)

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 - 10,000 กองแผนงาน

1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1) การจัดท าค าขอ

งบประมาณแผ่นดิน งบ

ลงทุน

1) ระบบจัดท าค าขอ

งบประมาณแผ่นดิน 

งบลงทุนแล้วเสร็จ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 - 10,000 กองแผนงาน

2) การจัดสรร

งบประมาณลงตามส่วน

งาน/หน่วยงาน

2) ระบบจัดสรร

งบประมาณ งบลงทุน

ตามส่วนงาน/

หน่วยงานแล้วเสร็จ

3) การน าข้อมูลเข้าสู่

ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี (ERP)

3) ระบบแปลงข้อมูล

น าเข้าสู่ระบบ

สารสนเทศทางการ

บัญชี(ERP) แล้วเสร็จ

1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลสถานพยาบาล

 มก

การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลในแต่ละปี

บัญชี

≥ 2 ระบบ และ

เปิดใช้งาน

อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ
- - สถานพยาบาล

การน าโปรแกรม 

Teammate มาเป็น

เคร่ืองมือช่วยในการ

ตรวจสอบ

จ านวนเร่ืองท่ีน า

โปรแกรมมาใช้ในการ

ตรวจสอบ

1 เร่ือง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศเพ่ืองานวิเทศ

สัมพันธ์

จ านวนโครงการ 2 โครงการ 1 โครงการ - - กองวิเทศสัมพันธ์

1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

1. จ านวน

กระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

หน่วยงาน

จ านวนกระบวนการ/

โครงการ/กิจกรรม

3 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กอง

ยานพาหนะฯ

2.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับ

การพัฒนา

โครงการปรับปรุงระบบ

ประเมินความเส่ียง

โครงการพัฒนาวิชาการ

 โครงการท่ีมี

งบประมาณต้ังแต่ 1 

ล้านบาทข้ึนไป มีการ

ประเมินความเส่ียง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1.45ล้านบาท 1.26ล้านบาท ส านักงาน

บริการวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลทางคดี 

(ต่อเน่ือง)

ระบบฐานข้อมูลท่ี

ได้รับการพัฒนา

1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล - - ส านักงาน

กฎหมาย
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับ

การพัฒนา (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับการ

พัฒนา

1 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กองคลัง

กิจกรรมการจัดระบบ

สารสนเทศฐานข้อมูล

ประวัติบุคลากร มก. เพ่ือ

การใช้งานภายในกองการ

เจ้าหน้าท่ี

 จ านวนฐานข้อมูลท่ี

เพ่ิมข้ึน

3 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กองการ

เจ้าหน้าท่ี

1) ฐานข้อมูลระบบลงทุน

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 

1 ฐานข้อมูล

 จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับการ

พัฒนา

1 ระบบ 1 ระบบ - - กองแผนงาน

2) โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ RVN 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ระบบโครงสร้างองค์กร

กลางและระบบ KU-ERP

 และ KU-HR

 1) ร้อยละ

ความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ร้อยละ 80 ร้อยละ  30 - -
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับ

การพัฒนา (ต่อ)

2) โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ RVN 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ระบบโครงสร้างองค์กร

กลางและระบบ KU-ERP

 และ KU-HR

 2) ร้อยละความส าเร็จ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - - กองแผนงาน

3) โครงการพัฒนาระบบ

งบประมาณแผ่นดิน

 1) ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง
ร้อยละ 70 ร้อยละ 40 - -

2) ร้อยละความส าเร็จ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ร้อยละ100 ร้อยละ50 - -

กิจกรรม Service Card 

Application งานเกษตร

แฟร์

 ร้อยละผู้ประกอบการ

ร้านค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 60 งานเกษตรแฟร์ 

ประจ าปี 2562   

ผู้ประกอบการ

ร้านค้าเข้าร่วม 

ร้อยละ 100

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับ

การพัฒนา (ต่อ)

กิจกรรม Service Card 

Application งานเกษตร

แฟร์ (ต่อ)

 จ านวน/ร้อยละเงิน

รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน
1 ล้านบาท/   

ร้อยละ 4

มีรายรับ 

1,001,000 บาท มี

รายจ่าย 

195,802.40 บาท

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน

 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ประกอบการ

ร้านค้าและผู้เข้าชมงาน

ไม่น้อยกว่า 3.5 งานเกษตรแฟร์ 

ประจ าปี 2562 

ด าเนินการเบ้ืองต้น

มีผู้ใช้งาน 

โดยประมาณ 

4,000 คน  แต่ยัง

- - ส านักงาน

ทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานข้อมูลเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน

 จ านวนฐานข้อมูลท่ี

พัฒนา

1 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - ส านักการกีฬา

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

 จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับการ

พัฒนา

3 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
- - กอง

ยานพาหนะฯ
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รายรับ รายจ่าย

ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประมาณการ

งบประมาณรายได้
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/      

กลยุทธ์/แนว

ทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2562

2.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้รับ

การพัฒนา (ต่อ)

การจองใช้งานห้อง

ประชุมของกองกิจการ

นิสิต ผ่านระบบ online

 ข้ันตอนการท างานท่ี

ลดลง

ไม่น้อยกว่า 1 

ข้ันตอน

2 ข้ันตอน - - กองกิจการนิสิต

การจองใช้งานรถยนต์

ของกองกิจการนิสิตผ่าน

ระบบ online

 ข้ันตอนการท างานท่ี

ลดลง

ไม่น้อยกว่า 1 

ข้ันตอน

2 ข้ันตอน - -



จดัท ำโดย ส ำนกังำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์




