
รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบติัการ (ACTION PLAN) 

รอบ 12 เดือน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

สาํนกังานมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



แผนปฏิบติัการ (Action plan) 
พ.ศ.2565

สาํนกังานมหาวทิยาลัย
ที�สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

มหาวทิยาลัย

ยุทธศาสตรที์� 2
การพฒันาสูค่วามเป�นเลิศ 
ทางวชิาการในระดบัสากล

การเพิ�มคณุภาพและ 
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานตาม 

ภารกิจ

การใชห้ลักธรรมาภิบาลใน 
การบรหิารจดัการอยา่ง 

ยั�งยนื

การเพิ�มศักยภาพในการบรหิาร 
และจดัหาทรพัยากรเพื�อรองรบั 

การเปลี�ยนแปลง

ยุทธศาสตรที์� 3

ยุทธศาสตรที์� 4

ยุทธศาสตรที์� 5



จาํนวนโครงการและตัวชี�วดั
ของ

ผลรอบ 12 เดือน
ตามแผนปฏิบติัการ (Action plan) 

พ.ศ.2565 
สาํนกังานมหาวทิยาลัย

ยุทธศาสตร ์2ยุทธศาสตร ์2

จาํแนกเป�นจาํแนกเป�น

5  โครงการ
19  ตัวชี�วดั 

โครงการทั�งหมด 273 โครงการโครงการทั�งหมด 273 โครงการ
ตัวชี�วดัทั�งหมด 315 ตัวชี�วดัตัวชี�วดัทั�งหมด 315 ตัวชี�วดั

3 โครงการ  

3 ตัวชี�วดั 

ยุทธศาสตร ์4ยุทธศาสตร ์4

ยุทธศาสตร ์5ยุทธศาสตร ์5

261  โครงการ  

289 ตัวชี�วดั 

4 โครงการ  

4 ตัวชี�วดั 

ยุทธศาสตร ์3ยุทธศาสตร ์3



32%

100%

47%

15%

25%

75%

14%

16%

39%

ผลการดําเนนิงาน รอบ 12 เดือนผลการดําเนนิงาน รอบ 12 เดือน  
แผนปฏิบติัการ (Action plan)แผนปฏิบติัการ (Action plan)  

ป� 2565ป� 2565
สาํนกังานมหาวทิยาลัยสาํนกังานมหาวทิยาลัย

ยุทธศาสตร ์2ยุทธศาสตร ์2  
ตัวชี�วดัทั�งหมด 3 ตัวชี�วดัตัวชี�วดัทั�งหมด 3 ตัวชี�วดั

ยุทธศาสตร ์3ยุทธศาสตร ์3  
ตัวชี�วดัทั�งหมด 19ตัวชี�วดัทั�งหมด 19  

ตัวชี�วดัตัวชี�วดั

ยุทธศาสตร ์4ยุทธศาสตร ์4  
ตัวชี�วดัทั�งหมด 289ตัวชี�วดัทั�งหมด 289

  ตัวชี�วดัตัวชี�วดั

ยุทธศาสตร ์5ยุทธศาสตร ์5  
ตัวชี�วดัทั�งหมด 4ตัวชี�วดัทั�งหมด 4  

ตัวชี�วดัตัวชี�วดั

ตัวชี�วดัที�สงูกวา่เป�าหมาย 3 ตัวชี�วดัตัวชี�วดัที�สงูกวา่เป�าหมาย 3 ตัวชี�วดั

สงูกวา่เป�าหมาย 9 ตัวชี�วดัสงูกวา่เป�าหมาย 9 ตัวชี�วดั

สงูกวา่เป�าหมาย 1 ตัวชี�วดัสงูกวา่เป�าหมาย 1 ตัวชี�วดั

สงูกวา่เป�าหมาย 92 ตัวชี�วดัสงูกวา่เป�าหมาย 92 ตัวชี�วดั

เป�นไปตามเป�าหมาย 6 ตัวชี�วดัเป�นไปตามเป�าหมาย 6 ตัวชี�วดั

เป�นไปตามเป�าหมาย 3 ตัวชี�วดัเป�นไปตามเป�าหมาย 3 ตัวชี�วดั

เป�นไปตามเป�าหมาย 114 ตัวชี�วดัเป�นไปตามเป�าหมาย 114 ตัวชี�วดั

ตํ�ากวา่เป�าหมาย 3 ตัวชี�วดัตํ�ากวา่เป�าหมาย 3 ตัวชี�วดั

ตํ�ากวา่เป�าหมาย 40 ตัวชี�วดัตํ�ากวา่เป�าหมาย 40 ตัวชี�วดั

  ยกเลิก 1 ตัวชี�วดัยกเลิก 1 ตัวชี�วดั

  ยกเลิก 43 ตัวชี�วดัยกเลิก 43 ตัวชี�วดั

32%

5%



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

    หน่วยงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย



ค ำน ำ
ตามท่ีส านักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีแผนการติดตามผลปีละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) ซ่ึงในคร้ังน้ี

เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในรูปเล่มและจัดส่งให้กับหน่วยงานเพ่ือทราบในรูปแบบ Digital file เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการในรอบ  12 เดือน ต่อไป

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานจ านวน 14 หน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงส านักงานมหาวิทยาลัย

หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

ก



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานมหาวิทยาลัย

   ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ของหน่วยงาน

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการด าเนินงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทางการบริหารงานในปีต่อไป

ข



สารบัญ หน้า

ค าน า ก

วัตถุประสงค์ ข

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ตำรำงท่ี 1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 1-2

                 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

แผนภำพท่ี 1. ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 3-4

       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย

   ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในระดับสำกล 5

   ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 8

   ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงย่ังยืน 12

   ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรและจัดหำทรัพยำกรเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลง 101



1

รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)(ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571)

ต ่ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด่าเนินการ
รวม

ยุทธศาสตร์ที  2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 0 0 3 0 3

มิติด้านกระบวนการภายใน

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 0 0 3 0 3

ยุทธศาสตร์ที  3 การเพิ มคุณภาพและประสิทธิภาพการด่าเนินงานตามภารกิจ  3 6 9 1 19

มิติด้านกระบวนการภายใน

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 3 6 9 1 19

ยุทธศาสตร์ที  4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั งยืน 40 114 92 43 289

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 1  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 8 24 26 11 69

3 23 11 5 42

3 5 5 3 16

(ร้อยละ)
18.75 31.25 33 19 85

มิติด้านผู้รับบริการ

16 17 33 19 85

(ร้อยละ)
18.824 20.000 #REF! #REF! #REF!

1 26 6 3 36

(ร้อยละ)
2.78 72.22

ตารางที  1 ผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่านักงานมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 5  : ปรับปรุงงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 2  : สร้างกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบ

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 3 : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 4  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย



2

ตารางที  1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่านักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)

ต ่ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด่าเนินการ
รวม

4 3 6 1 14

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 7  : ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี 5 16 5 1 27

ยุทธศาสตร์ที  5 การเพิม่ศักยภาพในการบรหิารและจัดหาทรัพยากรเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 0 3 1 0 4

มิติด้านกระบวนการภายใน

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 0 3 1 0 4

รวมท้ังหมด 43 123 105 44 315

ร้อยละ 13.65% 39.05% 33.33% 13.97% 100.00%

มิติด้านการเงิน

กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 6 : บริหารจัดการรายจ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์



3

แผนภาพที  1. ผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่านักงานมหาวิทยาลัย

รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)(ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571)
ยุทธศาสตร์ที  2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด สามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายท้ัง 3 ตัวช้ีวัด



4

ยุทธศาสตร์ที  5 การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

มีตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 75) และสูงกว่าเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 25)

ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย, 40
ตัวช้ีวัด, 14%

เป็นไปตำมเป้ำหมำย, 
114 ตัวชี้วัด, 39%

สูงกว่ำเป้ำหมำย, 92
ตัวช้ีวัด, 32%

ยกเลิก/ไม่ได้ด่ำเนินกำร, 
43 ตัวชี้วัด, 15%

ยุทธศำสตร์ที  4 กำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั งยนื



ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล



ผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 2 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์เพ่ือให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล 

มิติด้านกระบวนการภายใน

2.3 พัฒนาศักยภาพและ

ความพร้อม (Mobility) 

ของอาจารย์ บุคลากรและ

นิสิตสู่สากล พัฒนาทักษะ

ทางภาษาเพ่ือรองรับการ

บริการนิสิตต่างชาติและ

บุคลากรต่างชาติ

1.โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพความเป็น

สากลให้แก่นิสิต 

อาจารย์ และ

บุคลากร รวมถึง

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการส่ือสาร

1. จ านวนนิสิตท่ีเข้า

ร่วมโครงการ/

กิจกรรม




      500

840 P กองวิเทศ

สัมพันธ์

2. จ านวนอาจารย์

และบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ/

กิจกรรม

155

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ

ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

5



ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2.3 พัฒนาศักยภาพและ

ความพร้อม (Mobility) 

ของอาจารย์ บุคลากรและ

นิสิตสู่สากล พัฒนาทักษะ

ทางภาษาเพ่ือรองรับการ

บริการนิสิตต่างชาติและ

บุคลากรต่างชาติ

1.โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพความเป็น

สากลให้แก่นิสิต 

อาจารย์ และ

บุคลากร รวมถึง

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการส่ือสาร

 - จ านวนผู้รับทุน 

Inbound และ 

Outbound

100 Inbound 51 

คน 

Outbonud 

154 คน 

รวม 205 คน

P กองวิเทศ

สัมพันธ์
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ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2.4 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ (Networking) 

ทางการศึกษา และการ

วิจัยกับสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ  และส่งเสริม

ให้นิสิตชาวต่างประเทศมา

ศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. โครงการสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษา

 และการวิจัย กับ

สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กร

ต่างประเทศใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ท่ี

ด าเนินการอยู่ 

(Active)

500 503 P กองวิเทศ

สัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ



ผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมินบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ รวมท้ังสร้าง Well-being การท างานอย่างมีความสุข

มิติด้านกระบวนการภายใน

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

จ านวนบุคลากรท่ี

มีผลการประเมินค่า

 PMS

ร้อยละ 80 

ข้ึนไป

ร้อยละ 100 P บุคลากรท่ีมีผลการประเมิน 

PMS ร้อยละ 80 ข้ึนไป จ านวน

 11 คน

ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

ร้อยละของ

ประสิทธิภาพการ

มอบหมายงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือสังคม

ร้อยละ 96.9 P จ านวนผู้ท่ีมีผลการประเมิน 81

 คะแนนข้ึนไป คือ 31 คน จาก

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการ

ประเมิน 32 คน (ไม่นับรวมผอ.)

 คิดเป็นร้อยละ 96.9

กองวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย

ร้อยละ 100 P กองกีฬา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

หมายเหตุ/ปัญหา/

อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารส่วนงานและ

ทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพงาน ความ

รวดเร็ว ความโปร่งใส 

ความถูกต้อง และเช่ือถือ

ได้

3.1 พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ

 การมอบหมายภาระงาน 

และการประเมินบุคลากร

อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ

 สามารถวัดผลได้ รวมท้ัง

สร้าง Well-being การ

ท างานอย่างมีความสุข

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จ
ยกเลิก/ไม่ได้

ด าเนินการ
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หมายเหตุ/ปัญหา/

อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จ
ยกเลิก/ไม่ได้

ด าเนินการ

ร้อยละของ

ประสิทธิภาพการ

มอบหมายงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.4 P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

ร้อยละ 100 P กองทรัพยากร

มนุษย์

การพัฒนาบุคลากร

ในทุกระดับ

- จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการและวิชาชีพ

500 คน   253 คน P กลุ่มวิชาการ 82 คน กลุ่ม

สนับสนุน171 คน

1. ประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน

 - จ านวนเร่ืองท่ีมี

การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน




1 เร่ือง




2 เร่ือง P

1. การจัด Schedule ตอบข้อ

ซักถามนิสิตช่องทาง 

Facebook      

2. การช าระค่าหอพัก Online

กองพัฒนานิสิต

3.1 พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ

 การมอบหมายภาระงาน 

และการประเมินบุคลากร

อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ

 สามารถวัดผลได้ รวมท้ัง

สร้าง Well-being การ

ท างานอย่างมีความสุข

1. โครงการพัฒนาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารส่วนงานและ

ทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพงาน ความ

รวดเร็ว ความโปร่งใส 

ความถูกต้อง และเช่ือถือ

ได้
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หมายเหตุ/ปัญหา/

อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จ
ยกเลิก/ไม่ได้

ด าเนินการ

1 เร่ือง 2 เร่ือง P 1 งานวิเคราะห์ 1 กระบวนการ 

"ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

(ระบบบริหารงบประมาณ พัสดุ

และการเงิน)"

2. งานวิจัย 1 กระบวนการ 

"โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

อาจารย์พิเศษ"

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

1 เร่ือง P มีระบบฐานข้อมูลการท างาน

เช่ือมโยงภารกิจแต่ละงาน 

รวดเร็ว คล่องตัว

ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือสังคม

1 เร่ือง P กองกีฬา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

1 เร่ือง P ปรับปรุงข้ันตอนการยืมเงิน การ

เบิกชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย 

และการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โดยลดข้ันตอน ลดจ านวนวัน 

และยุบรวมกิจกรรม

ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

10 เร่ือง 17 เร่ือง P กองทรัพยากร

มนุษย์

1 เร่ือง 1 เร่ือง P ส านักงาน

กฏหมาย

1. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน ให้

มีความเช่ือมโยงและ

สอดคล้องกันในแต่ละ

ภารกิจ โดยมุ่งเน้นความ

รวดเร็ว ความคล่องตัว 

ความถูกต้อง ระยะเวลา

 การลดข้ันตอน การใช้

เทคโนโลยี และระบบ

ฐานข้อมูล

3.2 พัฒนาความสอดล้อง

และความเช่ือมโยง

กระบวนการท างานแต่ละ

ภาระกิจ ท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน

 - จ านวนเร่ืองท่ีมี

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน
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หมายเหตุ/ปัญหา/

อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ผลการ

ด าเนินงานรอบ

 12 เดือน

ความส าเร็จ
ยกเลิก/ไม่ได้

ด าเนินการ

3.3 เสริมสร้างสุขภาวะทาง

กายและจิตใจให้กับบุคลากร

และนิสิต

โครงการเสริมสร้างสุข

ภาวะทางกายและจิตใจ

ให้กับบุคลากรและนิสิต




ร้อยละ 50




ร้อยละ 70
P

นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาวะด้านจิตใจ จ านวน 

14,369 คนจากเป้าหมาย 

20,520 คน

กองพัฒนานิสิต

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

P กองกีฬา ศิละ

และวัฒนธรรม

3.3 เสริมสร้างสุขภาวะทาง

กายและจิตใจให้กับบุคลากร

และนิสิต

โครงการเสริมสร้างสุข

ภาวะทางกายและจิตใจ

ให้กับบุคลากรและนิสิต

- ดัชนีความสุข

ของบุคลากร

ร้อยละ 60 ไม่ได้ด าเนินการ P มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้

กองพัฒนานิสิตก าเนินการโดย

มีกองทรัพากรมนุษย์ร่วมเป็น

กรรมการด้วย 

กิจกรรมปัจจุบันมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการแล้ว

กองทรัพยากร

มนุษย์

- ดัชนีความสุข

ของนิสิต

 ร้อยละ 66.04 P ดัชนีความสุขของนิสิต 

ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มี

ความสุขเท่ากับคนท่ัวไป (Fair)

กองพัฒนานิสิต

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใจของ

บุคลากรและนิสิต

 - ร้อยละของ

บุคลากรและนิสิตท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งทาง

ร่างกายและอารมณ์

11



ยุทธศาสตร์ท่ี 4

 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน



ผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

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

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 1  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการท่ีได้รับเชิญ

เป็นวิทยากร

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/ภายใน

ส านักงานมหาวิทยาลัย

จ านวนบุคลากรท่ี

ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย

1 คน 1 คน P ส านักงาน

กฏหมาย

ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรม

ตรงตามสายงาน

กองบริหารกลาง

-โครงการจัดการ

ความรู้เร่ืองการเป็น

พิธีกรของหน่วยงาน

1. จ านวนเทคนิค  

      

2. ค่าเฉล่ียความรู้

ความเข้าใจท่ีเพ่ิมข้ึน

  3 เทคนิค  

  

ค่าเฉล่ีย 3
ไม่ได้

ด าเนินการ

P

P

 HR Knowledege 

Sharing

ร้อยละของ

บุคลากรระดับ

ช านาญการข้ึนไปท่ี

สามารถเป็น

วิทยากร

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

70.58

P ยังไม่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในหัวข้อท่ีมี

ความรู้ความสามารถ

กองทรัพยากร

มนุษย์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

 HR Trends Talks จ านวนองค์ความรู้

ด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ี

ถูกจัดเก็บและ

เผยแพร่

12 ไม่ได้

ด าเนินการ

P มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้แต่ไม่ได้มีการ

จัดเก็บองค์ความรู้อย่าง

ชัดเจน

กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการสัมมนา

เครือข่ายนัก

ทรัพยากรบุคคล มก. 

HR Nontri Network

โครงการ/กิจกรรม

เชิงรุกท่ีจะน าไป

พัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลในปี 

2566-2567

100 100 P

โครงการอบรม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจ ด้านการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลมหาวิทยาลัย

ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

86.20

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการสัมมนา

ผู้บริหาร มก. 

(บริหาร/ผู้บังคับบัญชา)

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจ ด้านการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลมหาวิทยาลัย

ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

89.26

P กองทรัพยากร

มนุษย์

การจัดท า ท าเนียบ

ผู้เช่ียวชาญงาน

บริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Specialist)

จ านวนสาระ

ความส าเร็จของ

การจัดท าเนียบ

ผู้เช่ียวชาญด้าน

การบริหาร

ทรัพยากร

100 ไม่ได้

ด าเนินการ

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

การจัดท าสาระ

ความรู้ด้านงาน

บริหารทรัพยากร

บุคคล HR สาระแชร์

1.จ านวนสาระ

ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีจัดเก็บและ

เผยแพร่

4 12 P กองทรัพยากร

มนุษย์

2.จ านวนองค์

ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีถูกจัดเก็บ

และเผยแพร่

12 12 P

กิจกรรมพัฒนา

ผู้บริหารให้เป็นมือ

อาชีพ และเตรียม

ความพร้อมแก่

บุคลากรในการเป็น

ผู้บริหารระดับต้นใน

อนาคต

จ านวนบุคลากร

ของหน่วยงานท่ี

ได้รับเชิญเป็น

ผู้สอน/แลกเปล่ียน

เรียนรู้ท้ังภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

1 คน 1 คน P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

16
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพ่ีเล้ียงหน่วย

จัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา

จ านวนมหาวิทยาลัย

น้องเล้ียง

2 

มหาวิทยาลัย

2 

มหาวิทยาลัย

P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

จ านวนหน่วยงานท่ี

ถ่ายทอดองค์ความรู้

5 หน่วยงาน 50 หน่วยงาน P

จ านวนคนเข้าร่วม 50 คน 799 คน P

โครงการศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

กิจกรรมสร้างความ

ตระหนัก (Road 

Show)
 - ด้านพัฒนาวิชาการ

 - ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา

 - ด้านบ่มเพาะธุรกิจ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนา

บุคลากร เร่ือง จิต

บริการ

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนา

ร้อยละ 80 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการพัฒนา

บุคลากร เร่ือง จิต

บริการ

ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

3.8 ไม่ได้

ด าเนินการ

P

โครงการพัฒนาทีม

ผู้บริหาร (ผอ./หัวหน้า

งาน) เพ่ือ

ความก้าวหน้าในสาย

งาน

ร้อยละของทีม

ผู้บริหาร (ผอ./

หัวหน้างาน) ท่ี

ได้รับการพัฒนา

เพ่ือความก้าวหน้า

ในสายงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

18
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านกฏ 

ระเบียบ ในการ

ปฏิบัติงาน

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

เชิญให้เป็น

วิทยาการ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 18 P ผู้อ านวยการและ

หัวหน้างานบริหารได้รับ

เชิญให้เป็นวิทยากร

(จ านวน 7 คร้ัง)

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

โครงการพ่ีสอนน้อง 

(แลกเปล่ียนเรียนเพ่ือ

เตรียมพร้อมบุคลากร

สู่ต าแหน่งระดับสูงใน

อนาคต)

จ านวนของ

บุคลากรท่ีผ่านการ

อบรมโครงการพ่ี

สอนน้องหัดเดิน

ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร

10 คน 49 คน P กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการอบรมศิลปะ

การพูดต่อท่ีชุมชน 

(The Art of Public 

Speaking)

จ านวนของ

บุคลากรท่ีผ่านการ

อบรมอบรมศิลปะ

การพูดต่อท่ีชุมชน

ได้มอบหมายให้

เป็นวิทยากร

10 คน 25 คน P กองคลังเปล่ียนรูปแบบ

ของการด าเนิน

โครงการจากเดิมการ

เชิญวิทยากรภายนอก

มาให้ความรู้บุคลากร 

เป็นรูปแบบการผลักดัน

ให้บุคลากรท่ีขอ

ประเมินเข้าสู่ระดับ

ช านาญการจะต้องจัด

อบรมแลเป็นวิทยากรใน

เร่ืองท่ีขอประเมินของ

เข้าสู่ระดับช านาญการ

แทน

กองคลัง

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านภารกิจ

หลักของกองบริหาร

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม ถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้าน

ภารกิจหลักของ

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

4 7 P -งานวิเคราะห์ 1

กิจกรรม     

-งานวิจัยฯ 5 กิจกรรม  

          

-ผอ. 1 กิจกรรม

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการท่ีได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร/

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ภายนอกส านักงาน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนา

ผู้บริหารให้เป็นมือ

อาชีพ และเตรียมแก่

บุคลากรในการเป็น

ผู้บริหารระดับต้นใน

อนาคต

จ านวนผู้บริหาร

ระดับต้นท่ีได้รับ

การพัฒนา

1 คน 1 คน P ผู้อ านวยการกองวิเทศ

สัมพันธ์เข้าร่วม

โครงการสัมมนา

ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

มก. วันท่ี 1,19และ20 

มิ.ย.65

กองวิเทศ

สัมพันธ์

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน

โครงการพัฒนา

บุคลากรสหวิชาชีพ 

"อบรมออนไลน์แบบ

เปิด (MOOC)"

ร้อยละบุคลากรสห

วิชาชีพได้รับการ

พัฒนาความรู้

ตรงตามสายงาน

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 P สถานพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนา

ทักษะความรู้ ด้าน

วิชาชีพและด้านการ

บริหารของตรวจสอบ

ภายใน

2.1 ผู้ตรวจสอบ

ภายในได้รับพัฒนา

และฝึกอบรมใน

ด้านวิชาชีพท่ี

เก่ียวกับงาน

ตรวจสอบภายใน

30ชม./คน/ปี 30ชม./คน/

ปี ทุกคน

P ผู้ตรวจสอบภายในทุก

คนได้รับการอบรม

เก่ียวกับวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายในครบ 

30ชม/คน

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

2.2 จ านวนผู้

ตรวจสอบภายในท่ี

มีต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน

1 คน  2 คน P ผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับแต่งต้ังให้เป็น

ผู้ตรวจสอบภายใน

ช านาญการเพ่ิมข้ึน

1. คุณจิตริณีย์ 18 ก.พ.

 2565 

2. คุณยุพิน 20 มิ.ย.

2565

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

กิจกรรมจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตาม

ประเมินผลการพัมนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดท า

แผนพัฒนา

รายบุคคล

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนิน

กิจกรรม

ร้อยละ 70 ร้อยละ 56 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการสัมมนา

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรระดับ

ส านักงาน

แนวปฏิบัติท่ีดี/

การปรับปรุงหรือ

พัฒนางาน

จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน

2 ช้ินงาน P กองพัฒนานิสิต

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

จ านวนของผู้

บุคลากรท่ีได้

พัฒนาตาม

แผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

20 คน 5 คน P เน่ืองด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช่ือ

โควิด 19 เพ่ิมคล่ีคลาย

จึงจะสามารถส่ง

บุคลากรเข้าอบรมได้

เป็นไปตามแผน

กองคลัง

โครงการพ่ีสอนน้อง 

(แลกเปล่ียนเรียนเพ่ือ

เตรียมพร้อมบุคลากร

สู่ต าแหน่งระดับสูงใน

อนาคต)

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนิน

โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P กองคลัง

กิจกรรมส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนา/ฝึกอบรมตรง

ตามสายงาน

จ านวนบุคลากรท่ี

เข้ารับการพัฒนา/

ฝึกอบรมตรงตาม

สายงาน

2 คน 9 คน P กองบริหารกลาง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกลในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรด้วยการ

ทบทวนกระบวนงาน 

(After Action 

Review : AAR)

จ านวน

กระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

2 

กระบวนการ

2 

กระบวนการ

P กองบริหารกลาง

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จ

ของผลในการ

จัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ 50 ร้อยละ 

45.83

P งานวิเคราะห์ฯ 15 

คน         

งานวิจัยฯ 7คน

รวม 22 คน จาก 

48 (ไม่นับ บุคลากร

ใหม่ / ผอ.)

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาและฝึกอบรม

เป็นผู้บริหารงาน

อุดมศึกษา

จ านวนบุคลากรท่ี

เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรมเป็น

ผู้บริหารงาน

อุดมศึกษา

2 คน 2 คน P ผอ. 1           

งานวิเคราะห์ฯ 1 คน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกลในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

จ านวนคนท่ีได้รับ

การพัฒนา

10 คน 12 คน P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาเป็นไป

ตามแผนงานท่ี

ก าหนด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

จ านวนบุคลากรท่ี

มีต าแหน่งทาง

วิชาการหรือ

วิชาชีพสูงข้ึนตาม

รอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด

 3 คน 1 คน P

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

ติดตามประเมินผล

การพัฒนาบุคคลากร

จ านวนสายงานท่ี

ได้รับการอบรม/

สัมมนา

2 สายงาน 2 สายงาน P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

ติดตามประเมินผล

การพัฒนาบุคคลากร

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดท า

แผนพัฒนา

รายบุคคล

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ภายในหน่วยงาน

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P

โครงการพัฒนา

บุคลากรให้ได้รับการ

พัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชีพท่ี

สอดคล้องกับการ

ปฎิบัติงาน

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาความรู้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

การจัดท าเส้นทางการ

เรียนรู้และพัฒนาตาม

ความก้าวหน้าในสาย

งานและอาชีพ 

(Career 

Learning&Develop

ment Roadmap)

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดท า

เส้นทางการเรียนรู้

และพัฒนาตาม

ความก้าวหน้าใน

สายงานและอาชีพ 

(Career Learning&

Development 

Roadmap)

ร้อยละ 100 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการฝึกอบรม

สัมมนาบุคลากรด้าน

การรักษาความ

ปลอดภัยในการจราจร

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม

สายงาน (ต่อ)

โครงการฝึกอบรม

สัมมนาบุคลากรกอง

ยานพาหนะฯ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 3.92 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล

และติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดท า

แผนพัฒนา

รายบุคคล

ร้อยละ100 ร้อยละ 60 P อยู่ในข้ันตอนการ

จัดท าร่าง

แผนพัฒนาฯ

กองวิเทศ

สัมพันธ์

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ

ร้อยละ80 ร้อยละ 

93.93

P มีจ านวนบุคลากรท่ี

ได้รับพัฒนาฯ 31 คน 

จากจ านวนบุคลากร

กองฯท้ังหมด 33 คน

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนส่ือการให้

ความรู้ด้านสุขภาพ

 ในรูปแบบคลิป

วิดีโอ

≥ 1 เร่ือง 2 เร่ือง P สถานพยาบาล
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนองค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์

ร้อยละ 80 ไม่ได้

ด าเนินการ

P

โครงการสัมมนา

เครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล HR 

The Serie

จ านวนองค์ความรู้

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ี

ถูกจัดเก็บและ

เผยแพร่

12 12 P กองทรัพยากร

มนุษย์

การจัดการองค์

ความรู้ภายใน

หน่วยงาน

จ านวนเร่ืองของ

องค์ความรู้ท่ีจัดท า

ในหน่วยงาน

1 เร่ือง 1 เร่ือง P ส านักงาน

กฏหมาย

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ของกองกลาง 

(KM)

จ านวนองค์ความรู้

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ี

ถูกจัดเก็บและ

เผยแพร่

กองบริหารกลาง

(1) กิจกกรรม

หมุนเวียนงาน(Job 

rotation) ภายในงาน

สารบรรณ

1. ร้อยละ

ความส าเร็จของการ

จัดการความรู้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P

(2) เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีควรรู้ใน

ท่ีท างาน (IT in Office)

2. จ านวนองค์

ความรู้ (คู่มือ/

รายงานสรุปความรู้/

ส่ือท่ีใช้เผยแพร่

ความรู้อ่ืนๆ)

 2 องค์ความรู้  3 องค์

ความรู้

P

การจัดการองค์ความรู้

ของหน่วยงาน (KM) 

ตามระบบ SECI 

Model

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนิน

กิจกรรม (KM) ตาม

ระบบ SECI Model

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการสัมมนา

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

ด้านกฏหมายของ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

สัมมนา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 P ส านักงาน

กฏหมาย

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM) อาทิเช่น

จ านวนโครงการ

จัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (KM)

3 โครงการ 5 โครงการ P กองคลัง

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้ 5 องค์ความรู้ P

โครงการจัดการความรู้ กระบวนงานท่ี

ได้รับการพัฒนา/

ปรับปรุงให้มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว

ย่ิงข้ึน

ไม่น้อยกว่า 

1กระบวนงาน

1 

กระบวนงาน

P กองพัฒนานิสิต
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนโครงการท่ี

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

พัฒนาขีด

ความสามารถของ

บุคลากรตาม

บทบาทภาระหน้าท่ี

1 โครงการ 6 โครงการ P 1.Scholarship and 

Exchange Program 

Calender       

2.สักนักงานในยุคNext

 Normal

3.ศักยภาพของ

ส านักงานดิจิทัล  

4. การจัดท า Flow 

ทุนกองวิเทศสัมพันธ์ 

คร้ังท่ี 1    

5. การจัดท า Flow 

ทุนกองวิเทศสัมพันธ์ 

คร้ังท่ี 2

6. การพิมพ์หนังสือ

ราชการ

กองวิเทศ

สัมพันธ์

โครงการแบ่งปันและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(KM) เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรสามารถ

น าความรู้ท่ีได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้

ร้อยละ 70 ร้อยละ 

72.90

P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)

กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน (KM)

จ านวนคู่มือ/

แนวทางการ

ตรวจสอบ

1 เร่ือง  1 เร่ือง P กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ เร่ือง การ

ตรวจสอบระบบบริหาร

โครงการพัฒนาวิชาการ

 โดยจัดท าแนวการ

ตรวจสอบระบบบริหาร

โครงการพัฒนาวิชาการ

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

โครงการจัดการ

ความรู้ของกอง

บริหารยุทธศาสตร์ 

(KM)

จ านวนโครงการ

จัดการความรู้ของ

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

2 5 P 1. 9+1 ฐานความรู้

2. กิจกรรมพ่ีเล้ียงสอน

งานบุคลากรใหม่

3. CPR ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

และการดูแลตนเองให้

ปลอดภัยห่างไกลโควิท 

4. โครงการ Chirman 

Share 

5. การถ่ายทอดความรู้

จากผู้เตรียมเกษียณอายุ

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม

2 โครงการ 2 โครงการ P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

โครงการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 

(KM)

จ านวนโครงการ 3 โครงการ 2 โครงการ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการอบรมเร่ือง

การติดตามงาน

ออนไลน์ผ่าน Google

 Sheet

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการจัด

การพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม มก.

บางเขน

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 3.93 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการประกวดการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จ านวนหน่วยงานท่ี

เข้าร่วมโครงการ

10 หน่วยงาน

ข้ึนไป

ไม่ได้

ด าเนินการ

P

3.จ านวนโครงการด้าน

ระบบและกลไกในการ

จัดการความรู้ท่ีได้จากการ

จัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน (ต่อ)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

มิติด้านกระบวนการภายใน

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 2  : สร้างกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบ

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการ

ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

จ านวนโครงการ 4 โครงการ 2 โครงการ P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

จ านวนโครงการท่ี

มีการจัดท า

ฐานข้อมูล

1 โครงการ 1 โครงการ P จ านวน 1 MOU กองวิเทศ

สัมพันธ์

จ านวนโครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการส่งเสริมการ

ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

จ านวนฐานข้อมูล

ท่ีมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน

2 ฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

กิจกรรมลดใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในหน่วยงาน

จ านวนกิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพท่ีดี

ของบุคลากร

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.8 ไม่ได้

ด าเนินการ

P

กิจกรรมการใช้ห้อง

ประชุมร่วมกันภายใน

หน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ี

หน่วยงานท้ัง

ภายในและ

ภายนอกขอใช้ห้อง

ประชุมกองบริหาร

ยุทธศาสตร์ (คร้ัง/ปี)

15 75 P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการส่งเสริมการ

ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

ในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงาน

จ านวนระบบท่ีมี

การบริหารจัดการ

ข้อมูลร่วมกัน

- ระบบการบริหาร

ความเส่ียง

- เว็บไซต์รวบรวม

ผลงานนิทรรศการ

ออนไลน์

2 เร่ือง 2 เร่ือง P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลการน าส่ง

ใบส าคัญเบิกจ่าย 

ผ่านGoogle drive

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ฐานข้อมูล

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 P อยู่ระหว่างการ

ทดลองระบบ

กองคลัง

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน (ต่อ)

กิจกรรมการบูรณา

การฐานข้อมูล

บุคลากรเพ่ือการ

พัฒนา "ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

MIS/EIS ระยะท่ี 3" 

(ต้ังแต่ 1 ต.ค.64-30 

มี.ค.65)

ร้อยละความ

ถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ100 ร้อยละ100 P กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการจัดท า

มาตราฐานอาจารย์

มืออาชีพ มก.

ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนงานการ

จัดท ามาตรฐาน

อาจารย์มืออาชีพ ปี

 2565

ร้อยละ80 ร้อยละ80 P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน (ต่อ)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ มก.

ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนงาน

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ มก. ปี 

2565

ร้อยละ80 ร้อยละ100 P กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการพัฒนาการ

จัดการความรู้ มก.

ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนงาน

พัฒนาการจัดการ

ความรู้ มก. ปี 2565

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก

โครงการจัดท า

งานวิจัยสถาบัน/งาน

วิเคราะห์/รายงานผล

เพ่ือสนับสนุนและ

พัฒนาการท างาน

จ านวนผลงาน 1 เร่ือง 1 เร่ือง P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก

กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักงานมหาวิทยาลัย

ร้อยละของงานท่ี

ด าเนินการแล้ว

เสร็จตามมติท่ี

ประชุม

ร้อยละ 90 ร้อยละ 

93.33

P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

การจัดท าร่าง

โครงสร้างหน่วยงาน

สังกัดส านักงาน

มหาวิทยาลัยจ านวน 

15 หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดท าร่าง

โครงสร้างหน่วยงาน

สังกัดส านักงาน

มหาวิทยาลัยจ านวน

 15 หน่วยงาน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 P

โครงการสร้าง

เครือข่าย

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ร้อยละ

ประชาสัมพันธ์ท่ี

เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองบริหารกลาง

โครงการเสวนา/

สัมมนาวิชาการด้าน

การประชาสัมพันธ์

1 จ านวนเทคนิค 3 เทคนิค ไม่ได้

ด าเนินการ

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก

โครงการเสวนา/

สัมมนาวิชาการด้าน

การประชาสัมพันธ์

2. ค่าเฉล่ียความรู้

ความเข้าใจท่ีเพ่ิมข้ึน

ค่าเฉล่ีย 3 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองบริหารกลาง

1. ร้อยละผู้เข้าชม

เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

ร้อยละ100 ร้อยละ100 P

2. ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การผลิตคลิป

เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 P

โครงการส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ในการจัดงานพิธีการ

ขอมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การจัดงานพิธีการ

ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 P

โครงการผลิตคลิป

ข่าว/กิจกรรมพิเศษ

เชิงรุก          

- ศูนย์บริการฉีดวัคซีน

 KU สู้ COViID - 19

- งานเกษตรแฟร์ 

ประจ าปี 2565

- คลิปข่าวพิเศษ

เชิงรุกอ่ืนๆ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ในการจัดงานพิธีการ

ขอมหาวิทยาลัย

2. จ านวน

โครงการท่ีส่งเสริม

การใช้ทรัพยากร

ร่วมกันในการจัด

งานพิธีการของ

มหาวิทยาลัย

5 โครงการ 9 โครงการ P กองบริหารกลาง

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ

จ านวนส่ือการให้

ความรู้ด้านสุขภาพ

ในรูปแบบคลิปวิดิโอ

≥ 1 เร่ือง 2 เร่ือง P สถานพยาบาล

การพัฒนาศักยภาพ

การบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์

ของส่วนงาน

จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการ

ตรวจสอบนิติกรรม

สัญญาให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลา 5 วัน

ร้อยละความส าเร็จ

ของงานตรวจสอบ

นิติกรรมสัญญาท่ี

แล้วเสร็จก่อน

กรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย

โครงการสัมมนาและ

ศึกษาดูงานด้าน

กิจการนิสิต

รายงานสรุปผล

การศึกษาดูงาน

และแนวทางการ

พัฒนา/ปรับปรุงใน

แต่ละด้านของกอง

กิจการนิสิต

จ านวน 1 เล่ม ไม่ได้

ด าเนินการ

P เน่ืองจาก

สถานการณ์ โค

วิด-19

กองพัฒนานิสิต

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอน การท างานใน

ส่วนของงานหลัก

จ านวนโครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอน การท างานใน

ส่วนของงานหลัก

จ านวนโครงการท่ี

มีการลดข้ันตอน

การท างาน

1 โครงการ 4 โครงการ P 1. การรับ-ส่งหนังสือ

ด้วย One drive      

2.การขอใช้ห้องประชุม

ออนไลน์     

3. การออกเลขท่ี

หนังสือออนไลน์     

4. แบบขอใช้รถยนต์

ออนไลน์

กองวิเทศ

สัมพันธ์

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอน การท างานใน

ส่วนของงานหลัก

จ านวนกระบวนการ 3 

กระบวนการ

3 

กระบวนการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอน การท างานใน

ส่วนของงานหลัก

ร้อยละความส าเร็จ

ของการลดข้ันตอน

การท างานในงาน

หลัก

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

P อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ คาดว่าจะ

แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2566

กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการลดการใช้

กระดาษ โดยการน า

ระบบสารสนเทศมา

ใช้แทนการใช้กระดาษ

จ านวนโครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ P กองคลัง

โครงการปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอนการท างานใน

ส่วนงานหลักของกอง

บริหารยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ

ปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอนการท างาน

ในส่วนงานหลัก

ของกองบริหาร

ยุทธศาสตร์

4 โครงการ 4 โครงการ P 1. งานธุรการ-ปรับปรุง

การเวียนเอกสาร  

2. งานผัง-การพัฒนา

ฐานข้อมูลทะเบียน

อาคาร

3. งานงบประมาณ -

การพัฒนาจัดสรร

งบประมาณ งบลงทุน

ตามส่วนงาน 

4. การปรับปรุง

กระบวนงาน

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน

จ านวนโครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

การประชุมเครือข่าย

ผู้ปฎิบัติงานด้าน

กฏหมายของ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละของ

ผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

โครงการและภารกิจ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย

กิจกรรมพัฒนาการ

ท างานเชิงรุกผ่าน 

Application

จ านวนโครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

โครงการ Cashless 

Society

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบลดลงเม่ือ

เทียบกับ

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในปีท่ี

ผ่านมา

ลดลงร้อยละ

 20

ลดลงร้อยละ

 50

P เม่ือเทียบกับปี 

2564

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

46



ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

โครงการพัฒนาการ

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

 ร้อยละของการ

บรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 

98.11

P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมปรับปรุง

กระบวนงาน/ลด

ข้ันตอนการท างานการ

ให้บริการแจ้งเลขท่ี

หนังสือส่งอกและ

เลขท่ีค าส่ัง มก.ผ่าน

ระบบ LINE ในช่วง 

COVID-19

ร้อยละความส าเร็จ

ของการให้บริการ

แจ้งเลขท่ีหนังสือ

ส่งออกและเลขท่ี

ค าส่ัง มก. ผ่าน

ระบบ  LINE 

ในช่วง COVID-19

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P กองบริหารกลาง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวน/ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการท างานเชิงรุก 

(ต่อ)

กิจกรรมการพัฒนา

ข้อมูลบุคลากรกองการ

เจ้าหน้าท่ี เช่ือมโยง

กับส านักหอสมุด

เพ่ือให้สามารถใช้บัตร

ประจ าตัวพนักงานกับ

ส านักหอสมุด

จ านวนบัตร ต้ังแต่ 

1 ต.ค.64-1 ก.ย. 

65 สามารถใช้งาน

ส านักหอสมุดได้

3,000 ใบ 3,734 ใบ P กองทรัพยากร

มนุษย์

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 3  : สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

1.จ านวนโครงการส ารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล

โครงการประเมิน

ภาวะผู้น าตามหลัก

ธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร

ระดับคะแนนเฉล่ีย

ของการประเมิน

ภาวะผู้น า

คะแนนเฉล่ีย

ไม่ต่่ำกว่ำ 

4.00

4.6 P ส านักงาน

กฏหมาย
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการส ารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล

โครงการประเมิน

ภาวะผู้น าตามหลัก

ธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร

ระดับความคิดเห็น

ต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมา

ภิบาลของผู้บริหาร

4.2 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ในปีท่ีผ่านมาส านักงาน

มหาวิทยาลัยเป็น

ผู้ด าเนินการประเมิน

ผู้บริหารให้กับทุก

หน่วยงานในสังกัด

เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ส าหรับปี 

2565 ส านักงาน

มหาวิทยาลัยยังไม่มี

การประเมินผู้บริหาร

หน่วยงาน

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

กิจกรรมประเมิน

ความพึงพอใจการ

บริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล

ระดับความ

พึงพอใจ
≥ 3.50 4.26 P สถานพยาบาล
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการส ารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล (ต่อ)

โครงการส ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากร

ต่อการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานกอง

บริหารยุทธศาสตร์

ร้อยละการมี

ส่วนร่วมของ

บุคลากรในการ

บริหารงานกอง

บริหารยุทธศาสตร์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

95.65

P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการประเมินผล

การด าเนินงานของ

ส่วนงาน ผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกระดับ

ระดับคะแนนเฉล่ีย

ของการประเมิน

ภาวะผู้น า

ค่ำเฉล่ีย 

3.51 ข้ึนไป

ค่าเฉล่ีย 3.54 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

คะแนนเฉล่ีย

 4.34

คะแนนเฉล่ีย

 4.34

P กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการส ารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล (ต่อ)

โครงการประเมินผล

การด าเนินงานของ

ส่วนงาน ผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกระดับ

ระดับคะแนนเฉล่ีย

ของการประเมิน

ภาวะผู้น า

4.00 ข้ึนไป ไม่ได้

ด าเนินการ

P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

กิจกรรมการบูรณา

การการเรียนการสอน

ของส านักการกีฬา 

และภาควิชาพลศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์

ร้อยละของ

ผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการประเมิน

ภาวะผู้น าตามหลัก

ธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร

ระดับคะแนนเฉล่ีย

ของการประเมิน

ภาวะผู้น า

≥ 3.40 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองบริหารกลาง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการส ารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล (ต่อ)

โครงการบูรณาการ

โครงสร้างและภารกิจ

ให้เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น

การใช้ทรัพยากร 

บุคลากร และ

งบประมาณร่วมกัน

ร้อยละความส าเร็จ

โครงการปรับ

โครงสร้างภายใน

กองกลาง

กองบริหารกลาง

- โครงการปรับ

โครงสร้างภายใน

กองกลาง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2.การปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กร ท่ีเหมาะสมกับ

ภารกิจหลักของส่วนงาน 

เพ่ือการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการบูรณาการ

โครงสร้างและภารกิจ

ให้เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น

การใช้ทรัพยากร 

บุคลากร และ

งบประมาณร่วมกัน

 ร้อยละของ

ผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

โครงการและภารกิจ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

ร้อยละของ

ผลสัมฤทธ์ิใน

การบูรณาการ

โครงการและภารกิจ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 P กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3 การจัดระบบการเงิน

และบัญชี การบริหาร

งบประมาณ ท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

โครงการปรับปรุง 

พัฒนาระบบการเงิน

และบัญชี ท่ีมี

มาตรฐาน มีความถูก

ต้อง โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้

ผลการรับรองงบ

การเงินตาม

มาตรฐานของ

ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน

งบการเงิน

ได้รับการ

รับรอง

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

P อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2566

กองคลัง

4 การบริหารงานมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ และการ

ขับเคล่ือน EdPEx อย่าง

เป็นรูปธรรม และพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

(KU-IQA)

กิจกรรมกำร

ด่ำเนินงำนประกัน

คุณภำพของ

ส่ำนักงำนมหำวิทยำลัย

ร้อยละควำมส่ำเร็จ

ของกำรด่ำเนิน

กิจกรรม

ร้อยละ 80 ร้อยละ 65 P อยู่ระหว่ำง

รวบรวมข้อมูล

ส่ำนักงำน

มหำวิทยำลัย

โครงกำรส่งเสริมกำร

ขับเคล่ือน KUQS ใน

กำรบริหำรงำน

ทุกส่วนงำนมีกำร 

น่ำระบบคุณภำพ 

KUQS ไปปฏิบัติ

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P ทุกส่วนงำน ส่ำนักงำน

พัฒนำคุณภำพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

5 การติดตาม

ประสิทธิภาพการ

ถ่ายทอดแผ่นสู่การปฏิบัติ

โครงการถ่ายทอด

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ลงสู่

ส่วนงาน

2. ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 

(ของมหาวิทยาลัย)

 ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

P กองบริหำร

ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มิติด้านผู้รับบริการ

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 4 : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรม พัฒนาระบบ

การท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก.

โครงการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดการ

ความเส่ียงตาม

แผนความเส่ียง

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 P จัดท า 4 

โครงการ 

สามารถเบิกได้

รวดเร็วและ

ถูกต้อง

กองวิเทศ

สัมพันธ์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรม พัฒนาระบบ

การท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

โครงการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงของ

หน่วยงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงานตรวจสอบ

ภายในจัดการความ

เส่ียงตามแผนได้ส าเร็จ 

ท้ัง 2 การจัดการความ

เส่ียง

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

P 25 ส่วนงาน กองทรัพยากร

มนุษย์

ร้อยละ 80 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดการ

ความเส่ียงตาม

แผนความเส่ียง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรม พัฒนาระบบ

การท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก.(ต่อ)

โครงการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดการ

ความเส่ียงตาม

แผนบริหารความ

เส่ียง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 P กองคลัง

จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการจัดการ

ความเส่ียง

1 โครงการ 1 โครงการ P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงของ

กองบริหารกลางเร่ือง

การรับ-ส่งเอกสาร 

มก.ท่ีก าหนด

ร้อยละความส าเร็จ

ของการจัดการ

ความเส่ียงตาม

แผนบริหารความ

เส่ียง

ร้อยละ 70 ร้อยละ 98 P กองบริหารกลาง

โครงการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงของ

หน่วยงาน

ร้อยละของบุคลากร

มีส่วนร่วมในการ

จัดการความเส่ียง

ตามแผนความเส่ียง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรม พัฒนาระบบ

การท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

โครงการพัฒนาการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละของการ

บรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 

ของหน่วยงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละ 90 ร้อยละ 

71.42

P สถานพยาบาล

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

ร้อยละ 85 ร้อยละ 

73.50

P ตัวช้ีวัดท่ีเป็น

เป้าหมายจ านวน 

111 ตัวช้ีวัดจาก

จ านวนตัว้ีวัด

ท้ังหมด 151 ตัวช้ีวัด

กองวิเทศ

สัมพันธ์

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรม พัฒนาระบบ

การท างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. (ต่อ)

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ด าเนินการแล้ว

เสร็จครบทุกตัวช้ีวัด

 จ านวน 12 ตัวช้ีวัด

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

ร้อยละ 94 P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย

ร้อยละ 69 P กองคลัง

ร้อยละ 80 P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละของ

บุคลากรมีความ

เข้าใจและรับทราบ

แนวทางในการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนท่ีวางไว้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

81.03

P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของ

หน่วยงาน

ร้อยละของการ

บรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 

ของหน่วยงาน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 

66.67

P กองบริหารกลาง

กิจกรรมการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

(Action Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ 

2565

ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ

 (Action Plan) 

ประจ าปี

งบประมาณ 2565

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

63.04

P กองทรัพยากร

มนุษย์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

กิจกรรมการจัดท า

แผนด าเนินงาน

ประจ าปีของหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

แผนด าเนินงาน

ประจ าปี

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

กิจกรรมการจัดท า

แผนด าเนินงาน

ประจ าปีของหน่วยงาน

โครงการติดตาม

แผนปฏิบัติการ 

(Action plan) 

เชิงรุก

ร้อยละ 75 ร้อยละ 70 P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านคุณธรรมและ

ความโปรงใส ตาม

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

 ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม สนับสนุน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส

5 โครงการ/

กิจกรรม

5 โครงการ/

กิจกรรม

P กองทรัพยากร

มนุษย์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านคุณธรรมและ

ความโปรงใส ตาม

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

 ท่ีกองกลางรับผิดชอบ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม ท่ี

สนับสนุนคุณธรรม

และความโปร่งใส

2 โครงการ 3 โครงการ P กองบริหารกลาง

โครงการจัดท าแผน

ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ของ

หน่วยงาน

จ านวนกิจกรรม

สนับสนุนคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

2 กิจกรรม 1 กิจกรรม P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

จ านวนกิจกรรม

การประเมินผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ระหว่างผู้จัดซ้ือ

และผู้ขาย

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม P แม่บ้าน, รปภ.

คนอ่ืน

กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

กิจกรรมสนับสนุน

ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของ

มหาวิทยาลัย

จ านวนเร่ืองท่ี

ด าเนินการ

สนับสนุนคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของมหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม P ส านักงาน

กฏหมาย

จ านวนบุคลากรท่ี

ได้รับการประกาศ

ยกย่องการท า

ความดี

6 คนต่อปี 5 คน P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

จ านวนกิจกรรม

ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม P กองคลัง

กิจกรรมสนับสนุน

ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของ

มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

กิจกรรมสนับสนุน

ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของ

มหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 ร้อยละ 

90.52

P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาด้าน

กายภาพภายใน มก.

จ านวนโครงการ 20 โครงการ 12 โครงการ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

ร้อยละความส าเร็จ

ในการด าเนิน

โครงการ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 P

โครงการสร้าง 

Startup (KUSS)

จ านวนนักศึกษาท่ี

เข้าร่วม

50 คน 116 คน P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

กิจกรรมการย่ืนค า

ขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนค าขอ

สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร

120 186 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

การถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

จ านวนสัญญาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10 สัญญา 7 สัญญา P

การจัดกิจกรรม

เสวนา/สัมมนาทาง

วิชาการ

จ านวนกิจกรรม 10 กิจกรรม 8 กิจกรรม P

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ

จ านวนโครงการ

ด้านส่ิงแวดล้อม

80 โครงการ 151 โครงการ P

แนวทางการพัฒนา

เชิงรุกงานและ

บริการ (SDG)กอง

กีฬา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม P โครงการ

พุธทรรษา

กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการท างานท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

มก. (ต่อ)

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ

- โครงการวันพัฒนา 

เพ่ือล าดับของ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในการ

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ P กองคลัง

โครงการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ

ล าดับของ

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ในการจัด

อันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียว

โลก (Green 

University)

1 ใน 3 ของ

ประเทศไทย

อยู่ระหว่าง

รอผล

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

66



ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจ

(สถานพยาบาล)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับบริการ

≥ 4.21 4.14 P สถานพยาบาล

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้บริการ

ท่ีมีต่อการให้บริการ

ของกองบริหารกลาง

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อ

การให้บริการกอง

บริหารกลาง

 ≥ ระดับ 3 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองบริหารกลาง

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องาน

บริการรับ ส่ง และ

ติดตามผลการ

ด าเนินงาน

กองทรัพยากรมนุษย์

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ระดับ 4 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการใน

เดือน ธ.ค.65

กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงกรส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องาน

สวัสดิการ

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ระดับ 4 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการใน

เดือน ธ.ค.65
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องาน

จัดท าบัตรประจ าตัว

บุคลากร

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ระดับ 4 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการใน

เดือน ธ.ค.65

กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องาน

พัฒนาและฝึกอบรม

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ระดับ 4 ระดับ 5 P

การส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการใช้

งาน Website กอง

ทรัพยากรมนุษย์

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ระดับ 3.5 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการใน

เดือน ธ.ค.65

 โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการในแต่ละ

ภารกิจ

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ

ค่าเฉล่ียไม่

น้อยกว่า 

3.51

ค่าเฉล่ีย 4.58 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการตาม

ภารกิจหลักของกอง

บริหารยุทธศาสตร์

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการตาม

ภารกิจหลักของ

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

80.52

P 1. RVN=3.98 (ร้อยละ79.6) 

  

2. งบลงทุน=4.13 (ร้อยละ 

52.6) 

3. วิเคราะห์โครงการ =3.94 

(ร้อยละ78.8)   

4. ระบบประเมินคุณภาพ

บัณฑิต/การบริหาร

สารสนเทศประกันคุณภาพ=

80.70  5. ความพึงพอใจต่อ

บริการวิจัยสถาบัน = 81.40 

   

6. ความพึงพอใจต่อการ

บริการด าเนินการจัดจ า=80

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการกองคลัง

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการกองคลัง

ค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเฉล่ีย 4.65 P กองคลัง

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

(กองกีฬา ศิลปะและ

วัฒนธรรม)

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

4 4.13 P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

(ส านักงานนวัตกรรม

และพันธกิจเพ่ือสังคม)

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ร้อยละ 70 ร้อยละ 40 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านการ

ให้บริการของอาคาร

เรียนรวม/ศูนย์เรียน

รวม (นิสิตประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

3.8 4.12 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านการ

ระบบสาธารณูปโภค

และความปลอดภัย 

(นิสิตประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

4.07 P

70



ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

(ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านภูมิทัศน์ 

และส่ิงแวดล้อมของ

วิทยาเขต (นิสิต

ประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

3.8 4.18 P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านการ

ให้บริการรถโดยสาร

สวัสดิการ (นิสิต

ประเมิน)

3.92 P

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านระบบ

การจราจร (นิสิต

ประเมิน)

3.99 P

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านอาคาร

เรียนรวม (ผู้ใช้บริการ

ประเมิน)

ไม่ได้

ด าเนินการ

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

(ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้าน

ยานพาหนะส่วนกลาง 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

3.8 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้าน

ยานพาหนะโดยสาร

สวัสดิการ 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ไม่ได้

ด าเนินการ

P

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้าน

สาธารณูปโภค 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ไม่ได้

ด าเนินการ

P

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านความ

ปลอดภัย (ผู้ใช้บริการ

ประเมิน)

ไม่ได้

ด าเนินการ

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้าน

การจราจร 

(ผู้ใช้บริการประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้บริการ

จ านวนโครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ P 1. ระบบรับสมัครนิสิต

แลกเปล่ียน

2. ระบบรับสมัครทุน

เสริมสร้างฯ   

3. ระบบ NOP shop

กองวิเทศ

สัมพันธ์

3.จ านวนโครงการการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจด้านอาคาร

จอดรถ (ผู้ใช้บริการ

ประเมิน)

ระดับ/ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับบริการ

3.8 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการวัดและ

ประเมินผลความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

4.00 ข้ึนไป 4.39 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมท่ีปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะด้าน

การให้บริการ

จ านวนกิจกรรมท่ี

ปรับปรุงด้านการ

ให้บริการตาม

ข้อเสนอแนะ

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P กองบริหารกลาง

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ

จ านวนกิจกรรมท่ี

ได้รับการปรับปรุง

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

กิจกรรมการปรับปรุง

งานบริการรับ ส่งและ

ติดตามผลการ

ด าเนินงาน

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่า

ระดับ 4

ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการในเดือน 

ธ.ค.65
กองทรัพยากร

มนุษย์

กิจกรรมการปรับปรุง

งานสวัสดิภาพ

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่าระดับ 4

มากกว่า

ระดับ 4

ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการในเดือน 

ธ.ค.65
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมการปรับปรุง

งานจัดท าบัตร

ประจ าตัวบุคลากร

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่าระดับ 4

มากกว่า

ระดับ 4

ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการในเดือน 

ธ.ค.65
กองทรัพยากร

มนุษย์

กิจกรรมการปรับปรุง

งานพัฒนาและ

ฝึกอบรม

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่า

ระดับ 4

ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการในเดือน 

ธ.ค.65

กิจกรรมการปรับปรุง

การใช้งาน Website 

กองการเจ้าหน้าท่ี

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่า

ระดับ 3.5

ไม่ได้

ด าเนินการ

P ด าเนินการในเดือน 

ธ.ค.65

กิจกรรมการปรับปรุง

 Website KM

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ระบบ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P

กิจกรรมการปรับปรุง 

KU Smart P

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ระบบ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ

จ านวนกิจกรรมท่ี

ได้รับการปรับปรุง

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P การส่งรายงานผลและ

ตรวจสอบหลักฐาน
กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 P กองคลัง

ร้อยละ 80 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

76



ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมท่ี

ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงานตรวจสอบ

ภายในได้ด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะของ

หน่วยรับตรวจแล้ว 

จ านวน 3 ข้อ

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานให้

เหมาะสม

จ านวน

กระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

1 

กระบวนงาน

1 

กระบวนงาน

P กองบริหารกลาง

การปรับปรุงและ

พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบในการ

บริหารงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน

จ านวนหลักเกณฑ์ 

กฎ ระเบียบท่ีได้

ปรับปรุงและพัฒนา

1 เร่ือง ไม่ได้

ด าเนินการ

P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3.จ านวนโครงการการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมท่ีปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะด้าน

การจัดบริการ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 5 : ปรับปรุงงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.จ านวนผลิตภัณฑ์/

บริการท่ีได้รับรางวัล

กิจกรรมท่ีส่งเข้า

ประกวดภายใน/

ภายนอก

จ านวนกิจกรรมท่ี

เข้าร่วมการประกวด

1 กิจกรรม ไม่ได้

ด าเนินการ

P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม ท่ี

ส่งเข้าประกวด

ภายใน/ภายนอก

จ านวนโครงการ 1 โครงการ ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

โครงการ KM Canva 

S Model

1 โครงการ ไม่ได้

ด าเนินการ

P จัดท าโครงการอ่ืนไม่

เป็นตามแผนท่ี

ก าหนดโดยจัดส่ง

บทความประกวด 

BCG แทน

กองทรัพยากร

มนุษย์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนผลิตภัณฑ์/

บริการท่ีได้รับรางวัล (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม ท่ี

ส่งเข้าประกวด

ภายใน/ภายนอก

จ านวนโครงการท่ี

ส่งเข้าประกวด

1 โครงการ 1 โครงการ P กองคลัง

โครงการ Virtual Run จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีข้ึน

โครงการประกวด

นวัตกรรม/Best 

practices

จ านวนโครงการท่ี

ส่งเข้าประกวด

โครงการรางวัล

คุณภาพ มก.

2 โครงการ 2 โครงการ P กองพัฒนานิสิต

กิจกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงงานเพ่ือผู้ให้

ผู้รับบริการท่ีดีย่ิงข้ึน 

(Upper Service)

จ านวนกิจกรรม 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม P กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการพัฒนาการ

ปรับปรุงบริการให้ดีข้ึน

1 โครงการ 1 โครงการ P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีข้ึน 

(ต่อ)

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงคู่มือตาม

ภารกิจหลักของกอง

บริหารยุทธศาสตร์

จ านวนคู่มือตาม

ภารกิจหลักของ

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

3 คู่มือ 3 คู่มือ P งานวิเคราะห์แผนและ

งบฯ 2 เล่ม     

งานวางผัง 1 เล่ม

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงาน

จ านวนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน

2 เร่ือง 2 เร่ือง P กองบริหารกลาง

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

ร้อยละการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 P กองคลัง

โครงการการ

ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

2 โครงการ 2 โครงการ P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีข้ึน 

(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการ

โครงการการ

ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

1 โครงการ 1 โครงการ P 1. ระบบNon-degree กองวิเทศ

สัมพันธ์

3. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม

กิจกรรมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน

ให้เหมาะสม

จ านวนโครงการ/

กระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

3 โครงการ 3 โครงการ P กองคลัง

กระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

1 

กระบวนงาน

1  

กระบวนงาน

P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

การปรับปรุงและ

พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบในการ

บริหารงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน

จ านวนหลักเกณฑ์ 

กฎ ระเบียบท่ีได้

ปรับปรุงและพัฒนา

1 ระเบียบ 1 ระเบียบ P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

การพัฒนางานเข้าสู่

ส านักงาน

อิเล็กทรอนิคส์ 

(e-office)

จ านวนเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิคส์ท่ี

น ามาใช้

ในงาน

1 เคร่ืองมือ 1 เคร่ืองมือ P

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

จ านวนเร่ืองท่ีมี

การปรับปรุง

กระบวนการ

ท างานให้มี

ประสิทธิภาพ

4 เร่ือง  4 เร่ือง P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

กิจกรรมการการ

พัฒนาปรับปรุงกฏ

ระเบียบข้อบังคับ ให้

ถูกต้อง เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน

จ านวนระเบียบ

ข้อบังคับท่ีได้รับ

การปรับปรุง

5 เร่ือง 17 เร่ือง P กองทรัพยากร

มนุษย์

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน

ให้เหมาะสม

จ านวน

กระบวนงานท่ี

พัฒนา/ปรับปรุง

2 

กระบวนงาน

3 

กระบวนการ

P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

1 

กระบวนงาน

1 

กระบวนงาน

P การเก็บข้อมูลการ

รับ-ส่งหนังสือ One

 drive

กองวิเทศ

สัมพันธ์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

2 

กระบวนงาน

2

กระบวนงาน

P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

2 เร่ือง 2 เร่ือง P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

1 

กระบวนงาน

1 

กระบวนงาน

P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

3 

หลักเกณฑ์/

กฎ/ระเบียบ

2

หลักเกณฑ์/

กฎ/ระเบียบ

P กองคลัง

2

หลักเกณฑ์/

กฎ/ระเบียบ

2

หลักเกณฑ์/

กฎ/ระเบียบ

P งานวิเคราะห์แผนและ

งบฯ 2 เร่ือง
กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบในการ

บริหารงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน

จ านวนหลักเกณฑ์ 

กฎ ระเบียบ 

กระบวนงาน ท่ีได้

ปรับปรุงและพัฒนา
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน/กฎ ระเบียบ

ให้เหมาะสม (ต่อ)

โครงการพัฒนางาน

เข้าสู่ส านักงาน

อิเล็กทรอนิคส์ 

(e-office)

จ านวนเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิคส์ท่ี

น ามาใช้ในงาน

อย่างน้อย 2 

เคร่ืองมือ

2 เคร่ืองมือ P แจ้งซ่อมออนไลน์ , 

Google Drive
กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

2 เคร่ืองมือ 2 เคร่ืองมือ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

2 เคร่ืองมือ P กองคลัง

1 เคร่ืองมือ 1 เคร่ืองมือ P การเก็บข้อมูล

การรับ-ส่ง

หนังสือด้วยOne

 drive

กองวิเทศ

สัมพันธ์
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

4.จ านวนโครงการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

การประเมินความพึง

พอใจการให้บริการ

ด้วย QR Code 

บุคลากรรายบุคคล

ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจในการรับ

บริการจาก

เจ้าหน้าท่ีระดับดี

ข้ึนไป

ค่าเฉล่ีย

ความพึง

พอใจไม่น้อย

กว่า 4.00

4.67 P กองพัฒนานิสิต

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม up skill

 ของนิสิต 

(คณะท างานพัฒนา

มหาวิทยาลัย)

ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจของผู้เข้า

รับโครงการจาก 3 

วิทยาเขต และ

บางเขน

4.00 4.49 P ส านักงาน

มหาวิทยาลัย

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

จ านวน

ข้อเสนอแนะท่ี

ได้รับการปรับปรุง

1 1 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

4.จ านวนโครงการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ต่อ)

กิจกรรมการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

หน่วยรับตรวจต่อการ

ปฏิบัติงานของ

ส านักงานตรวจสอบ

ภายใน

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการ

ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและงาน

ให้ค าปรึกษาแนะน า

4.20 4.63 P ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจในภาพรวมต่อ

การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและงานให้

ค าปรึกษาแนะน าระดับ

มากท่ีสุด

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : ด้านการจัดการทรัพย์สิน

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

โครงการลดการใช้

ทรัพยากร

ร้อยละความส าเร็จ

ของการงดการใช้

ถุงพลาสติกชนิด

ห้ิวท่ีห้องจ่ายยา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 P สถานพยาบาล

มิติด้านการเงิน

 กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย 6  : บริหารจัดการรายจ่ายให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

 (ต่อ)

การลดการใช้ทรัพยากร ร้อยละของเงิน

งบประมาณหมวด

งบด าเนินงาน

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 30 ร้อยละ 33 P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

กิจกรรมลดใช้

ทรัพยากรกระดาษท่ี

ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.ร้อยละของเงิน

งบประมาณท่ี

ลดลงจากการลด

การใช้กระดาษ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 P กองทรัพยากร

มนุษย์

2.จ านวนกระดาษ

ท่ีส่ังลดลง

200 รีม 200 รีม P

โครงการลดการใช้

ทรัพยากร

ร้อยละของการใช้

กระดาษท่ีลดลง

ร้อยละ 30 ร้อยละ 

111.33

P ปี 64 ใช้ 150 รีม 

ปี 65 ใช้ 167 รีม (ปี 

64 wfh)

ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

ร้อยละ 5 ไม่ได้

ด าเนินการ

P กองวิเทศ

สัมพันธ์

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

 (ต่อ)

กิจกรรมรงณรงค์การ

ใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า โดยการใช้

กระดาษ Reuse 

ทดแทนการใช้

กระดาษใหม่

ร้อยละของการ

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

(กระดาษ) ลดลง

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.12 P กองบริหารกลาง

โครงการลดการใช้

ทรัพยากรกระดาษ

ร้อยละ 10 <กว่า 1% P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

ร้อยละของ

งบประมาณท่ี

ลดลงจากการลด

การใช้กระดาษ

ร้อยละ 10 <กว่า 1% P

89



ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

 (ต่อ)

โครงการลดการใช้

ทรัพยากรไฟฟ้า

ร้อยละของ

งบประมาณท่ี

ลดลงจากการลด

การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอาคารจอด

รถวิภาวดีรังสิต

ร้อยละ 5 >55% P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

กิจกรรมการควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณ

ร้อยละของการใช้

จ่ายท่ีเป็นไปตาม

แผนงาน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 P กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการควบคุมการ

ขออนุมัติปรับแผนเงิน

รายได้ส่วนกลาง มก. 

ในส่วนของกองคลัง

ร้อยละของขอ

อนุมัติปรับแผน

เงินรายได้

ส่วนกลาง มก.ท่ี

ลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 P นโยบายของ

มหาวิทยาลัยยังไม่

ก าหนดชัดเจนเร่ืองของ

การขออนุมัติปรับแผน

งบประมาณ ส่งผลให้

ไม่สามารถลดการ

ด าเนินการไม่เป็นไป

ตามแผนงานได้

กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1.จ านวนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

 (ต่อ)

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรและการลด

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน

ร้อยละการลดลง

ของค่าวัสดุ

ส านักงานของกอง

บริหารยุทธศาสตร์

ร้อยละ 10 ร้อยละ 

33.09

P ค่าวัสดุสนง. ปี 2565= 

246,092.80 บาท 

ค่าวัสดุสนง. ปี 2564=

367,771.80 บาท 

กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย :  การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ

แจ้งซ่อมออนไลน์ 

หอพักนิสิต

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการอยู่ใน

ระดับมากข้ึนไป

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70

ร้อยละ 

83.50

P กองพัฒนานิสิต

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา

  กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  7 : ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

พัฒนางานตรวจสอบ

โดยโปรแกรม 

Teammate

จ านวนเร่ืองท่ีน า

โปรแกรมมาใช้

ในการตรวจสอบ

1 เร่ือง 1 เร่ือง P ส านักงานตรวจสอบ

ภายในน าโปรแกรม 

Excel และ Phyton 

มาช่วยในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงิน ใน

การตรวจสอบระบบ 

ERP และใช้โปรแกรม 

Excel มาวิเคราะห์และ

ประมวลผลในการ

ตรวจสอบการบริหาร

ทรัพย์สิน(ท่ีดิน) ของ

มหาวิทยาลัย และใช้ใน

การตรวจสอบโครงการ

พัฒนาวิชาการ

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

จัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

จ านวนระบบ

เทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

2 ระบบ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

P ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม

1.กิจกรรมการบูรณา

การฐานข้อมูล

บุคลากรเพ่ือพัฒนา 

"ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

MIS/EIS ระยะท่ี 3" 

(ต้ังแต่ 1 ต.ค. 64 - 30

 มี.ค. 65)

ร้อยละความส าเร็จ

ของเทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 P กองทรัพยากร

มนุษย์

2. กิจกรรมการพัฒนา

ระบบสารสนเทศการ

กรอกข้อมูล ก.พ.อ. 03

ร้อยละ 100 P

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

3. กิจกรรมพัฒนา 

Web KM

ร้อยละความส าเร็จ

ของเทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P กองทรัพยากร

มนุษย์

4. กิจกรรมพัฒนา

ระบบ KU SMART P

ร้อยละ 100 P

5. กิจกรรมพัฒนา

ระบบการจัดการดูแล

การขอต าแหน่งทาง

วิชาการ กรณี 

ประเมินการสอน

จ านวนข้อมูลท่ี

ถูกต้องเพ่ือ

รายงานต่อท่ี

ประชุมและส่วน

งานท่ีเก่ียวข้อง

12 คร้ัง 12 คร้ัง P

การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

จัดการภายใน

มหาวิทยาลัยระบบ

การบริหารพ้ืนท่ีเช่า 

Space

จ านวนระบบ

เทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ 1 ระบบ P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

จัดการภายใน

มหาวิทยาลัย

จ านวนระบบ

เทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

2 ระบบ 2 ระบบ P กองกายภาพ

และ

ส่ิงแวดล้อม

ย่ังยืน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P

จ านวนระบบ

เทคโนโลยีท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ 1 ระบบ P cashless 

society
กองกีฬา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

จัดสรรงบประมาณ 

งบลงทุน ตามส่วน

งาน/หน่วยงาน (ระยะ

 2)

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบจัดสรร

งบประมาณ งบ

ลงทุน ตามส่วน

งาน/หน่วยงาน 

(ระยะ 2) แล้วเสร็จ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 20 P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

จ านวนเทคโนโลยีท่ี

ได้พัฒนา

4 เร่ือง 4 เร่ือง P ส านักงาน

พัฒนาคุณภาพ

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 P ยังคงด าเนินการอยู่ กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

1. จ านวนโครงการการ

พัฒนากระบวนงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

 E-Saraban

จ านวนเทคโนโลยีท่ี

ได้พัฒนา

2 ระบบ 1 ระบบ P อยู่ระหว่างการทดสอบ

ระบบ ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน

เน่ืองด้วยมีการปรับ

โครงสร้างส่วนงาน 

ส่งผลให้ต้องปรับปรุง

ฐานข้อมูลบุคลากรใน

ระบบ E-saraban

กองคลัง

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล

กิจกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลในแต่ละปี

บัญชี

การพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลในแต่ละ

ปีบัญชี

≥ 2 ระบบ

และเปิดใช้

งาน

4 ระบบและ

เปิดใช้งาน

P สถานพยาบาล

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล

จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ 1 ระบบ P อยู่ระหว่างการตรวจรับ

งานงวดท่ี 3 (ก้าวหน้า

ร้อยละ 60)

ส านักงาน

นวัตกรรมและ

พันธกิจเพ่ือ

สังคม
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบ

กองคลังออนไลน์

จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้

พัฒนา

ร้อยละ 50 ไม่ได้

ด าเนินการ

P ไม่สามารถด าเนินให้

เป็นไปตามแผนได้ 

เน่ืองจากระบบ

เก่ียวข้องการระบบ 

ERP ท่ีก าลังจะพัฒนา

ระบบใหม่ใน

ปีงบประมาณ 

2566-2567

กองคลัง

กิจกรรมการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลงาน

พัฒนาและฝึกอบรม

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ80 ร้อยละ 80 P กองทรัพยากร

มนุษย์

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลการายงาน

ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ

ร้อยละ 80 P
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล (ต่อ)

โครงการบ ารุงรักษา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

งานวิเทศสัมพันธ์

จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ีได้รับ

การบ ารุงรักษา

1 ระบบ 5 ระบบ P 1. เว็บไซต์กองวิเทศ

สัมพันธ์  

2. เว็บไซต์การรับ

สมัครนิสิตแลกเปล่ียน

3.ระบบเก็บข้อมูล

กิจกรรมนานาชาติ

4.ระบบการจัดท า

บันทึกความร่วมมือทาง

วิชาการ (Agreement) 

  

5. ระบบรายงานภาพ 

(Overall report)

กองวิเทศ

สัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการ

บัญชี (ERP)

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี (ERP)

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 P อยู่ระหว่างทีม

ปรึกษาคิดวิเคราะห์

กระบวนงานด้าน

การเงิน บัญชี และ

พัสดุ

กองคลัง
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ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ
หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน

รับผิดชอบต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่า

เป้าหมาย

ยกเลิก/

ไม่ได้

ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต 

พ.ศ.2565

2. จ านวนโครงการการ

พัฒนาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาฐานข้อมูล

ทะเบียนอาคาร

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ฐานข้อมูลทะเบียน

อาคารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 P กองบริหาร

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 P ส านักงาน

กฏหมาย

ระบบบริหารพ้ืนท่ีเช่า

 Space

จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลท่ีได้

พัฒนา

1 ระบบ 1 ระบบ P ส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 P พัฒนาระบบการให้เช่า,  

ระบบ space
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    การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5



ผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

สูงกว่า

เป้าหมาย

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

มิติด้านกระบวนการภายใน

     กลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย  : พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. การพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหาร

ทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์

กิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพ

การบริหาร

ทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์

ผลสัมฤทธ์ิของ

การพัฒนา

รูปแบบการใช้

ประโยชน์ใน

พ้ืนท่ีร่วมเชิง

พาณิชย์

พันธมิตร หรือ

คู่ความร่วมมือ

 ≥ 2 หน่วยงาน

พันธมิตร 

หรือคู่ความ

ร่วมมือ ≥ 20

 หน่วยงาน

P ส านักงาน

บริหาร

ทรัพย์สิน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไป

ตาม

เป้าหมาย

ยกเลิก

ตัวช้ีวัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัด

โครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ

เม่ือเทียบเป้าหมายกับผลผลิต

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค
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สูงกว่า

เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไป

ตาม

เป้าหมาย

ยกเลิก

ตัวช้ีวัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัด

โครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ

เม่ือเทียบเป้าหมายกับผลผลิต

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

1. การพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหาร

ทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์

กิจกรรมการ

ขยายขอบเขต

ธุรกิจบริการให้

สอดรับ NEW 

Normal

จ านวน

ผลิตภัณฑ์

บริการท่ีรองรับ

ความต้องการ

ของลูกค้า 

(Digital 

Platform)

2 2 P การรับช าระเงินค่า

เข้าร่วมงาน/ค่าเช่า

พ้ืนท่ีผ่านระบบ

ธนาคาร

ส านักงาน

บริหาร

ทรัพย์สิน
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สูงกว่า

เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไป

ตาม

เป้าหมาย

ยกเลิก

ตัวช้ีวัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัด

โครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ

เม่ือเทียบเป้าหมายกับผลผลิต

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

2. พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

 - รายได้จาก

นวัตกรรมและ

การจัดการ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา (ล้าน

บาท)

3 ล้าน 12.9 ล้าน P ต้ังเป้าต่่ากว่าปีท่ีแล้ว

 เน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด

ส่านักงาน

นวัตกรรม

และพันธกิจ

เพ่ือสังคม
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สูงกว่า

เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ต่ ากว่า

เป้าหมาย

เป็นไป

ตาม

เป้าหมาย

ยกเลิก

ตัวช้ีวัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์/

แนวทางการ

ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัด

โครงการ/

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลผลิต พ.ศ.

2565

ผลการ

ด าเนินงาน

รอบ 12 

เดือน

ความส าเร็จ

เม่ือเทียบเป้าหมายกับผลผลิต

หมายเหตุ/

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการ

ให้บริการวิชาการ

แก่สังคม 

(โครงการ 1 

ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย : 

โครงการ 1 ต 1 ม)

จ านวนการ

ให้บริการวิชาการ

140 ต าบล 140 ต่าบล P ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อย
ส่านักงาน

นวัตกรรม

และพันธกิจ

เพ่ือสังคม
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