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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.4

ผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

คร้ังท่ี 1/2565

แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569
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มติที่ประชุมผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

รายละเอียด เดิม ใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

1. ปรับตัวชี้วัด KPI-2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน

KPI-2 ร้อยละของโครงการบรรลุตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

1. เพ่ิมตัวชี้วัด KPI ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาความรู้
บทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันการ
พลิกโฉมหาวิทยาลัย

2. ปรับเป้าประสงค์

G4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามสายงาน

G4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ตามสายงานและสร้าง New Skills บุคลากร
ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

KPI-11 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ภาพรวมปรับตัวช้ีวัด จาก 10 ตัวชี้วัดเป็น 11 ตัวชี้วัด
ผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 

คร้ังท่ี 1/2565



กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
(Planning Process)
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แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์

1

ส ารวจความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ

3 ธ.ค. 64

2

17 ม.ค. 65

3

17 ก.พ. 65

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “มุมมองทิศทาง

หรือโอกาสในการพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี 

เพื่อน าไปสู่การจัดแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงาน

อธิการบดี” 
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28 มี.ค. 
– 1 เม.ย. 65

ส ารวจประเด็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ

ส านักงานอธิการบดี 
เพื่อใช้มาเป็นข้อมูลใน
การก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ส านักงาน

อธิการบดี

ประชุมพิจารณา
ร่าง แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานอธิการบดี

ระยะ 5 ปี

5

8 เม.ย. 65

8 มิ.ย. 65

คณะกรรมการบริหาร
เสนอครั้งที่ 6/2565
พิจารณาอนุมัติแผน

13 มิ.ย. 65

7
ถ่ายทอดและเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์ 
สนอ.

68

28 เม.ย. 65

คณะกรรมการพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์/
รายละเอียดตัวชี้วัด



ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากร
บุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

G1 มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

G2 มีการพัฒนาการบริการ
ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน 

G3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(Best Practice)

G4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตามสายงาน
และสร้าง New Skills บุคลากรให้มีความ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

G5 ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับ
บุคลากรยื่นขอต าแหน่งท่ีสูงขี้นเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร

G6 ส่งเสริมให้บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีมีความรักและความผูกพัน
ต่อองค์กร

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์

G7 มีการสร้างและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นรูปธรรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

G8 นักศึกษามีคุณภาพตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและมีทักษะในการท างานร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน



เป้าหมาย 5 ปี (2565 – 2569)

ร้อยละของ กระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

20 เรื่อง
จ านวน คู่มือปฏิบัติงาน และน ามาใช้งาน

ได้จริง

15 ระบบ
จ านวนนวัตกรรมและแบบเทคโนโลยี

ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ร้อยละ 80+
ร้อยละของโครงการบรรลุตามแผน

การใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี

4.5++4.5+



เป้าหมาย 5 ปี (2565 – 2569)

ร้อยละ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะตามสายงาน

ร้อยละ 90

จ านวน 10 คน
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดร้ับ

ความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ

ร้อยละ 80+ 
ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรส านักงานอธิการบดีที่มีต่อองค์กร

50 องค์ความรู้
จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้

บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้
ระดับความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษาตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดับ 5

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาความรู้
บทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันการ

พลิกโฉมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 50
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์

(Goal)
ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายระยะ 5 ปี
กลยุทธ์

(Strategic Initiatives)

ความสอดคล้อง

ปี
65

ปี
66

ปี
67

ปี
68

ปี
69

SWOT AS-
EdPEx

G1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย มีความคล่องตัว 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

KPI-1 ร้อยละของกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับการปรบัปรุงให้
มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 
20

ร้อยละ 
40

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
100

SI-1 ลดขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
ระบบดิจิทัล

W5 ความท้า
ทาย

เชิงกล
ยุทธ์

KPI-2 ร้อยละของโครงการบรรลุ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
77

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
82

ร้อยละ 
85

SI-2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านแผน
และงบประมาณ

W1 7.3 (1)

G2 มีการพัฒนาการบริการ
ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน 

KPI-3 มีคู่มือการปฏิบัติงานและ
น ามาใช้งานได้จริง

4 เรื่อง 8 เรื่อง 12 เรื่อง 16 เรื่อง 20 เรื่อง SI-3 สนับสนุนและกระตุ้นให้
บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและ
น ามาใช้จริงในหน่วยงาน

O4 , W7 7.5 ก

KPI-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี

ค่าเฉลี่ย 
4.5

ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 
4.5 

ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 
4.5 

ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 
4.5 

ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 
4.5 

ขึ้นไป

SI-4 พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

T01 7.2ก

G3 มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(Best Practice)

KPI-5 จ านวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ

3
ระบบ

6
ระบบ

9
ระบบ

12
ระบบ

15 
ระบบ

SI-5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

W13,O8,
T6,T7

4.2ข
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) ต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายระยะ 5 ปี
กลยุทธ์

(Strategic Initiatives)

ความสอดคล้อง

ปี
65

ปี
66

ปี
67

ปี
68

ปี
69

SWOT AS-
EdPEx

G4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ 
ตามสายงานและสรา้ง New 
Skills บุคลากรให้มีความรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง

KPI-6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะตามสายงาน

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 
90

SI-6 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ

W9 ความท้า
ทาย

เชิงกล
ยุทธ์

KPI-7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนา
ความรู้บทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ผลักดันการ
พลิกโฉมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 
10

ร้อยละ 
20

ร้อยละ 
30

ร้อยละ 
40

ร้อยละ 
50

SI-7 ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วม
บทบาทให้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 
เพื่อน าไปสู่การพลิกโฉมให้กับ
มหาวิทยาลัย

- ความท้า
ทาย

เชิงกล
ยุทธ์

G5 ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับ
บุคลากรยื่น
ขอต าแหน่งท่ีสูงขี้นเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร

KPI-8  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับความก้าวหน้าตามสาย
งานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ

2 คน 4 คน 6 คน 8 คน 10 คน SI-8 สนับสนุนให้บุคลากรจัดท า
ผลงานเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและสนับสนุน
วิชาการ

W7,O4 ความท้า
ทาย

เชิงกล
ยุทธ์
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) ต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายระยะ 5 ปี

กลยุทธ์
(Strategic Initiatives)

ความสอดคล้อง

ปี
65

ปี
66

ปี
67

ปี
68

ปี
69

SWOT AS-
EdPEx

G6 บุคลากร
ส านักงาน
อธิการบดี
มีความรักและ
ความผูกพันต่อ
องค์กร

KPI-9 ร้อยละความพึงพอใจ
และความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานอธิการบดีที่มีต่อ
องค์กร

ร้อยละ 
80

ขึ้นไป

ร้อยละ 
80

ขึ้นไป

ร้อยละ 
80

ขึ้นไป

ร้อยละ 
80

ขึ้นไป

ร้อยละ 
80

ขึ้นไป

SI-9 สร้างสุขภาวะที่ดีในห้องท างาน 
การปรับเปลี่ยนทัศนียภาพหรอืมีการสรา้งกิจกรรม
ร่วมกันในหน่วยงาน

W5 5.2 ก

G7 มีการสร้าง
และพัฒนาการ
จัดการความรู้ 
(KM) มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นรูปธรรม

KPI-10  จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การเผยแพร่ให้บุคลากรรับรูผ้่าน
กระบวนการจัดการความรู้

10
องค์

ความรู้

20
องค์

ความรู้

30
องค์

ความรู้

40
องค์

ความรู้

50
องค์

ความรู้

SI-10 กระตุ้นและเสริมสรา้งบุคลากร 
น าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้บุคลากรรับรู้

W8 7.4 ก
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) ต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายระยะ 5 ปี
กลยุทธ์

(Strategic Initiatives)

ความสอดคล้อง

ปี
65

ปี
66

ปี
67

ปี
68

ปี
69

SWOT AS-
EdPEx

G8 นักศึกษามี
คุณภาพตาม
อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

KPI-11 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนานักศึกษาตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 SI-11 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้สอดคล้องกับสถาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

W3 7.2 ก



3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด 11 กลยุทธ์

ภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


