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สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รอบ 6 เดือน)
..................................................................................................
การรายงานผลการดาเนิน งานตามตัว ชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน) พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานไว้ทั้งสิ้น 36 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จานวน 24 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 66.7 ของการบรรลุผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาในภาพรวม) และหากพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประกอบด้ว ย 4 กลยุทธ์ 8 โครงการ/กิจกรรม และ 11 ตัวชี้วัด มีผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน 9 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 81.8 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
2. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ประกอบด้ว ย 4 กลยุ ทธ์ 5 โครงการ/กิ จ กรรม และ 8 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน 4 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 50.0 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
3. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ประกอบด้ว ย 5 กลยุ ทธ์ 5 โครงการ/กิ จ กรรม และ 6 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน 6 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 100.0 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
4. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ประกอบด้ว ย 4 กลยุ ทธ์ 5 โครงการ/กิ จ กรรม และ 5 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน 2 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 40.0 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ประกอบด้ว ย 5 กลยุ ทธ์ 5 โครงการ/กิ จ กรรม และ 6 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จานวน 3 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 50.0 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
จากการจัดทาสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัว ชี้วัดที่มีผ ลการดาเนิ น งานต่ากว่าร้อ ยละ 50 ได้แก่ 1) นิสิ ตเก่าร่ว มพัฒ นามหาวิทยาลั ย
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เกษตรศาสตร์ 2) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 3) ศักยภาพความพร้อมของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตใน
ระดับสากล เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน พิจารณา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย และเร่งดาเนินการเพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ในรอบ 12 เดือน
2. ตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ได้ แ ก่ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย กองทุน เพื่อการวิจัยและนวั ตกรรม และผลการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการใช้
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน ทั้งนี้ กองแผนงานจะเร่งดาเนินการติดตาม และนาผล
การปฏิ บั ติ ง านจากส่ ว นงานและหน่ ว ยงาน มารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน ต่อไป

กองแผนงาน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มิถุนายน 2565
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

(๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ หลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพบัณฑิตศึกษา การ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ข้ามวิทยาเขต สถาบันและ
ประเทศ โดยการมีส่วนร่วม
ของนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และมุ่งเน้น Double
Degree, Joint Degree,
Duo Degree, Non-Degree,
Upskill, Reskill, New skill,
หลักสูตร GSPP, หลักสูตร
Flagship Module Degree,
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัณฑิตศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
15.7
45.5
61.1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. จานวนหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้น จากการมีส่วนร่วม
จากนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(หลักสูตร)
2. จานวนผู้เรียน ประชาชน วัย
ทางาน และผู้สูงอายุ ที่ศึกษาใน
หลักสูตร Double Degree,
Joint Degree, Duo Degree,
Non-Degree, Upskill/Reskill
New skill, หลักสูตร GSPP,
หลักสูตร Flagship, Module
Degree หลักสูตรที่พัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพบัณฑิต ศึกษา
ที่พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (คน)

30

108

360.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

2,500

3,651

146.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

4
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

(2) โครงการผลักดัน
ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ศาสตร์ ด้านการเกษตร
อาหาร ป่าไม้ ประมง
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
พลังงาน และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สู่การใช้ประโยชน์
ร่วมกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูงในการผลักดัน
งานวิจยั ของส่วนงานสู่ภาค
การผลิตและร่วมมือทาวิจัยที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนกับ
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้

120.0

48.0

ตัวชี้วัด

3. จานวนมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/
ปฏิบัติการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ (KU Standard)
(มาตรฐาน)
168.0 1. ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา
และนามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน (เรื่อง)
2. การประชุมสัมมนา Focus
Group ร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

10

38

380.0

1 ม.ค. 65 –
31 มี.ค. 65

280

165

58.9

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

30

34

113.3

1 ม.ค. 65 –
31 มี.ค. 65

5
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

(3) โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับนิสิต
เก่าและสถานประกอบการ
เพื่อการพัฒนา Talent
Mobility และสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตเก่า
ตลอดจนสมาคมนิสติ เก่า
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
มุ่งเน้นนวัตกรรมหลักสูตร
การสร้างอาชีพและรายได้
(4) โครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์การ
สอน สื่อการสอน หลักสูตร
Sandbox ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
36.4
23.8
60.2

-

10.0

10.0

ตัวชี้วัด

1. ผลกระทบของความร่วมมือ
กับนิสิตเก่า องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสถาน
ประกอบการ
- นิสิตเก่าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(คน)

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น การ
เรียนการสอนออนไลน์ การ
ปรับโครงสร้างการเรียนการ
สอนแบบหลายทางเลือก การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Work-based Learning หรือ
Project-Based Learning
ระบบการเรียนการสอน Free
Shopping จัด Learning

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

50,000

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

6,187

12.4

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ม.ค. 65 –
31 มี.ค. 65

6
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

(5) โครงการส่งเสริมการ
บริการวิชาการที่เน้นการ
ทางานร่วมกับชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ การเพิ่มรายได้
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

(6) โครงการสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาวิทยาเขต/
สถานีวิจัย ให้เชื่อมโยงกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้

54.0

52.2

327.7

26.1

ตัวชี้วัด

Material ให้มีความ
หลากหลายและการใช้ IT
ส่งเสริมการเรียน และการ
จัดสร้างห้องเรียน Living
Class Room
- นวัตกรรมการเรียนการ
สอน (หลักสูตร)
381.7 1. ศักยภาพการยกระดับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน
ที่ส่วนงานและหน่วยงานเป็น
ศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่สังคมและประชาชน
เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
- จานวนตาบลที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ตาบล)
78.3 1. Smart Farmers/Start
Up/ Entrepreneur (คน)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

100

98

98.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

100

135

135.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

1,000

3,997

399.7

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

7
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

1. ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ (Big
Data) (ฐานข้อมูล)

7

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชุมชนและร่วมกันพัฒนา
ต้นแบบชุมชน ตลอดโซ่
อุปทานเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จ การสร้างงาน
พัฒนากับกลุ่มจังหวัด โดย
พัฒนาความร่วมมือกับกับ
วิสาหกิจชุมชนและเอกชนใน
พื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรและนิสิตใน
การร่วมพัฒนาชุมชน โดย
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ การ
พัฒนาผู้ประกอบการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรม
(7) โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากองค์
ความรู้ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีความ
เชี่ยวชาญ

-

6.0

6.0

17

242.9

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

8
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

(8) โครงการนาองค์ความรู้
สื่อสารสู่ประชาชน ชุมชน
และสังคม เพื่อพัฒนา แก้ไข
ปัญหาและชี้นาประเทศ โดย
มุ่งเน้นการนาไปใช้ประโยชน์
และนาองค์ความรู้สู่การ
กาหนดนโยบายเพื่อชี้นา
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการใน
ระดับสากล

(๑) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ข้ามศาสตร์เพื่อให้มี
ความหลากหลาย และมี
มาตรฐานวิชาการในระดับ
สากล
(2) โครงการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถขั้นสูง
ของกาลังคนทางด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้
ประมง สิ่งแวดล้อม
สัตวแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
0
13.8
13.8

ตัวชี้วัด

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
ชี้นาประเทศ
- จานวนโครงการตาม
แผนงานบูรณาการและ
แผนงานยุทธศาสตร์ (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

10

10

100.0

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

10.6

11.0

21.6

1. ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการ
การเรียนการสอนและการวิจัย
ข้ามศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/
หน่วยงาน ที่มีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล
(โครงการ/หลักสูตร)

10

272

2,720.0 1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

306.1

30.31

336.7 ๑. บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นา
ของโลก (คน)
๒. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ (เรื่อง)

350

254

72.6

1 ม.ค. 65 –
31 มี.ค. 65

3,000

1,318

43.9

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้

ทรัพยากรธรรมชาติ
วิศวกรรม พลังงาน และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
โลก (World Class
University)

(3) โครงการพัฒนางานวิจัยสู่
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิง

433.3

420.0

ตัวชี้วัด

๓. ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก
- QS Ranking by Subject
(อันดับ)
1) ด้านการเกษตรและป่าไม้
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
4) ด้านบริหารธุรกิจ
5) ด้านชีววิทยา
6) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
และการบิน
7) ด้านเคมี
8) ด้านวิศวกรรมเคมี
9) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
10) ด้านศึกษาศาสตร์
11) ด้านสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
12) ด้านเศรษฐศาสตร์
883.3 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ
เชิงนโยบาย ทั้งภาคการเกษตร

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

53
74
310
463
443
477

บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 400

427
321
468
611
663

ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ไม่เกิน 500

585

ไม่บรรลุ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้

พาณิชย์และเชิงนโยบายทั้ง
ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบ
โจทย์ประเทศ

(4) โครงการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร
ในระดับสากล

-

24.4

24.4

ตัวชี้วัด

และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม
- จานวนนวัตกรรม /
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
2. จานวนการได้รับเชิญเป็น
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ
(คน)
1. ศักยภาพความพร้อมของ
อาจารย์บุคลากร และนิสิตใน
ระดับสากล
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
นิสิต มก. สู่สากล/Online
International Conference
และอาจารย์ บุคลากรทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพความ
พร้อมในระดับสากล (คน)
- จานวนผู้รับทุน Inbound
และ Outbound (คน)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

70

72

102.9

50

113

226

10,000

1,046

10.5

100

251

251.0

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
1 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65

1 ม.ค. 65
- 31 มี.ค.
65
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โครงการ

(5) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา
และการวิจัย กับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเพิ่มคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
ตามภารกิจ

(๑) โครงการพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารส่วน
งานและทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพงาน
ความรวดเร็ว ความโปร่งใส
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
(2) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน ให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันในแต่ละ
ภารกิจ โดยมุ่งเน้นความ
รวดเร็ว ความคล่องตัว ความ
ถูกต้อง ระยะเวลา การลด
ขั้นตอน การใช้เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
12.1
12.1

-

-

118.2

12.4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ ที่ดาเนินการอยู่
(Active) (ข้อตกลง/MOU)

500

564

112.8

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

118.2 1. ร้อยละของประสิทธิภาพ
การมอบหมายงาน (ร้อยละ)
2. การพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ
- จานวนบุคลากรที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพ (คน)
12.4 1. ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน
- จานวนเรื่องที่มีปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน (งาน/กระบวนงาน)

90.0

84.7

94.1

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

400

832

208.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

15

109

726.7

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
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โครงการ

(3) โครงการเสริมสร้าง
จิตสานึกความเป็นไทย
ร่วมกันอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นความภาคภูมิใจ
ความรู้ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมเพื่อการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นการ
การใช้ประโยชน์
(5) โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางกายและจิตใจให้กับ
บุคลากรและนิสิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
5.2
5.2

-

-

2.1

4.8

2.1

4.8

ตัวชี้วัด

1. ผลสัมฤทธิ์การทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชาติ
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
เป้าหมายในการอนุรักษ์การ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย (ร้อยละ)

1. นวัตกรรมเพื่อการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
- จานวนนวัตกรรมเพื่อการ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย (ผลงาน)
1. สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ใจของบุคลากรและนิสิต
- ร้อยละของบุคลากรและ
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย
และอารมณ์ (ร้อยละ)
- ดัชนีความสุขของ
บุคลากรและนิสิต (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

80.0

73.0

91.3

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

10.0

14.0

140.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

60.0

43.0

71.6

65.0

80.2

123.4

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
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โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การใช้หลักธรร
มาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน

(๑) โครงการบูรณาการ
โครงสร้างและภารกิจให้
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากร บุคลากร
และงบประมาณร่วมกัน
(2) โครงการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการเงินและบัญชี ที่มี
มาตรฐาน มีความถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(3) โครงการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อน EdPEx ในการ
บริหารงาน

(4) โครงการบริหารงานมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส
เป็นธรรมในการปฏิบัตงิ าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
2.9
2.9

ตัวชี้วัด

80.8

งบการเงินได้รับ
การรับรอง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

70.0

100.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

95.0

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

5.0

1. ผลการรับรองงบการเงิน
ตามมาตรฐานของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

-

7.5

7.5

1. ส่วนงานที่ใช้ EdPEx ในการ
บริหารงานและผ่านการ
ประเมิน
- ร้อยละของส่วนงานที่
ผ่านการประเมินด้วยระบบ
EdPEx
1. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(ร้อยละ)

5.0

101.0

ระยะเวลา
ดาเนินการ

80.0

5.0

5.0

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ใน
การบูรณาการโครงการและ
ภารกิจ (ร้อยละ)

-

-

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

142.9

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

14
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
บริหารและ
จัดหาทรัพยากร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
(5) การติดตามประสิทธิภาพ
1.5
1.5
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
(๑) โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นการจัดสรรทุนและ
การระดมทุน

-

(2) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

-

(3) โครงการพัฒนาการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ผ่านกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรขึ้นสู่
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับ
พรีเมี่ยม

-

0.9

14.0

5.0

0.9

14.0

5.0

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานตามแผน

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
90.0

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1. กองทุนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- กองทุน Endowment
500,000,000 430,639,509.5
Fund (บาท)
๒. กองทุนเพื่อการวิจัยและ
100,000,000
อยู่ระหว่าง
นวัตกรรม (บาท)
ดาเนินการ
1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา
- รายได้จากนวัตกรรม และ
120,000,000 541,231,191.0
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(บาท)
1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
- รายได้จากการพัฒนา
1,000,000,000
อยู่ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ (บาท)
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

86.1

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

451.0

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

15
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

(4) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรที่ดิน พืน้ ที่ใช้สอย
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สนิ

(5) โครงการการบริหารเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะวิกฤต อย่างฉับพลัน
ภายใต้สถานการณ์ Covid 19 และ Digital Disruption

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
งบประมาณ งบประมาณ รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
250
250

-

12.0

12.0

ตัวชี้วัด

1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรที่ดิน พืน้ ที่ใช้
สอย สิ่งปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สิน
- ร้อยละของความสาเร็จ
ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดิน พืน้ ที่ใช้สอย สิ่ง
ปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
(Creative Innovation)
1. ร้อยละของความสาเร็จใน
การบริหารโครงการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและภาวะ
วิกฤตอย่างฉับพลัน

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
ปีงบประมาณ การบรรลุ
พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)

50.0

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

80.0

75.0

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

93.8

1 ต.ค. 64 –
31 มี.ค. 65

