
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

ระยะ 10 ป ี(พ.ศ.2556-2565)

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ.2556-2565)  

  

ปรัชญา :  "เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บรกิารและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน " 
  

วิสัยทัศน์ :   บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ 
 Providing professional and standard service to achieve national level 
พันธกิจ : 1.  ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  ให้บริการ ด้านสวัสดิการและสาธารณสขุแก่นิสิตและบุคลากร 
  3.  ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และ   
                              ดูแลด้านภูมิทัศน์  
  4.  ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหาร ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
  5.  ให้บริการด้านกีฬา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่านยิมองค์กร :  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 
เอกลักษณ์ ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน :  
  เป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านการบริการแก่นิสิต บุคลากร ชุมชน และสนับสนุนการบริหารตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์:   
       สํานึกดี      มุง่มั่น      สร้างสรรค์      สามคัคี 
ยุทธศาสตร์สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสรา้งและพัฒนาบคุลากร (Smart Staff) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและบริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   สนับสนนุนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Smart Support) 
  

เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน   
2. ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาติ 
3. สนองนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

SMART ORGANIZATION 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสรา้งและพัฒนาบุคลากร (Smart Staff) 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
2. ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
3. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
4. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1 .  ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
สํา นักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนด 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 งานการเจ้าหน้าที่ 
กองธุรการ 

(กําแพงแสน) 

2. ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

ระดับ 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 งานการเจ้าหน้าที่ 
กองธุรการ 

(กําแพงแสน) 
3 .  ร้ อยละความสํ า เ ร็ จ ท่ี บ ร รลุ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 คณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน 

กับงานแผนงาน 

4 .  ร้ อยละความสํ า เ ร็ จ ท่ี บ ร รลุ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 คณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน 

กับงานแผนงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ  

           แนวทางการดําเนินงาน 
 1.1  เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

            1.2  สร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในการทํางาน 
            1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน สนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือความเป็นมืออาชีพ  
 
 โครงการหลัก 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (4 กอง 2 ศูนย์) 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร (กองธุรการฯ) 
3. โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ (4 กอง 2 ศูนย์) 
4. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรและนิสิต (4 กอง 2 ศูนย์) 
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กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตทีเ่ปน็คนดีและมีความสุข 

            แนวทางการดําเนินงาน  
 2.1  ปรับปรุงกระบวนการและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับนิสิต 

            2.2  พัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิต สู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 
 โครงการหลัก 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน (กองบริการฯ) 

2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในเชิงรุก (กองบริการฯ) 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา (กองบริการฯ) 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการของนิสิต (กองกิจการนิสิตฯ และกองบริการฯ) 
5. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กองกิจการนิสิตฯ) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (กองกิจการนิสิตฯ) 

 

กลยุทธ์ที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาสุขภาพนสิติและบคุลากร 

            แนวทางการดําเนินงาน  
  3.1  ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือสุขภาพสําหรับนิสิตและบุคลากร 

            3.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับนิสิตและบุคลากร 
 
โครงการหลัก 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของบุคลากร และนิสิต (4 กอง 2 ศูนย์) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและบริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System)   

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาติ  

ตัวชี้วัด 1. ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. จํานวนระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ในการบริหาร 
3. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนตามหลักธรร
มาภิบาล 

คะแนน 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 กองธุรการ 
(กําแพงแสน) และ

กองบรกิาร
การศึกษาฯ 

2. จํานวนระบบหรือกระบวนงานท่ี
ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ใน
การบริหาร 

ระบบ 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 กอง  2 ศูนย์ 

3 .  ร้ อ ยละ เ ฉ ล่ี ยขอ งกา รบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนกําหนด 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 คณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน 

กับงานแผนงาน 

4 .  ร้ อ ย ล ะค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการตาม
พันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 คณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน 

กับงานแผนงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
            แนวทางการดําเนินงาน  

 1.1  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
           1.2  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
           1.3  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
โครงการหลัก 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (4 กอง 2 ศูนย์) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (4 กอง 2 ศูนย์) 
3. โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการจัดการใช้พลังงาน (4 กอง 2 ศนูย์) 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ/บูรณาการความร่วมมือ  
            แนวทางการดําเนินงาน  
           2.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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โครงการหลัก 

1. โครงการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอก (4 กอง 2 ศูนย์) 
2. จัดหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมบริการวิชาการแก่สังคม (4 กอง 2 ศูนย์) 
3. โครงการจัดต้ังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (กองธุรการฯ) 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 
            แนวทางการดําเนินงาน  

 3.1  มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 3.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

โครงการหลัก 
1. โครงการถ่ายทอดค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมก.สู่บุคลากรและนิสติ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของมก.สู่สังคมภายนอก (4 กอง 2 ศูนย์) 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน 
       แนวทางการดําเนินงาน  

4.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยกําหนดมาตรฐานการให้บริการ 
 4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนไปสู่มาตรฐานระดับชาติ 

โครงการหลัก 
1. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน (4 กอง 2 ศูนย์) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    สนับสนุนนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย  (Smart Support)    

เป้าประสงค์ : สนองนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามนโยบาย 
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
3. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี
การดําเนินงานตามนโยบาย 

โครงการ 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 กอง  2 ศูนย์ 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี
การส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

โครงการ 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 กอง  2 ศูนย์ 

3 .  ร้ อยละความสํ า เ ร็ จ ท่ี บ ร รลุ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 งานธรุการ กอง
ธุรการ 

(กําแพงแสน) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนนุนโยบายการบริหาร 
แนวทางการดําเนินงาน 
1.1  ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2  ปรับปรุงกระบวนการและกฎเกณฑ์เพ่ือสนองนโยบาย  

โครงการหลัก 
1. โครงการโครงการจัดทําระบบสื่อสารสนเทศ บริการทางวิชาการเพ่ือสังคม (กองธุรการฯ และศูนย์ IT) 
2. โครงการบริการวิชาการทางสังคม (4 กอง 2 ศูนย์) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือสังคม (4 กอง 2 ศนูย์) 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (4 กอง 2 ศูนย์) 
5. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เผยแพรผ่ลงานวิชาการ (4 กอง 2 ศูนย์) 
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน (กองบริการฯ และ

ศูนย์ IT) 
7. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาให้แก่นิสิต (4 กอง 2 ศูนย์) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการหารายได้จากทรัพยากร 
แนวทางการดําเนินงาน 
2.1  สนับสนุนการหารายได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง     

โครงการหลัก 
1. โครงการหารายได้ทางการพัฒนาวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก (4 กอง 2 ศูนย์) 
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2. โครงการสนับสนุนให้หน่วยงานสร้างนวัตกรรม (4 กอง 2 ศูนย์)  
3. โครงการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ (สนข.) 
4. โครงการพัฒนารายได้จากการดําเนินภารกิจต่าง ๆ (4 กอง 2 ศูนย์)    

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนนุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

แนวทางการดําเนินงาน  
3.1 สืบสานและส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

โครงการหลัก 
1. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (กอง

กิจการนิสิต (กําแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)) 
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่การเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต (4 กอง 2 ศูนย์) 
3. โครงการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม (กองธุรการ (กําแพงแสน)) 
4. โครงการเผยแพร่กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่ชุมชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(4 กอง 2 ศูนย์) 
5. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ (กองกจิการนิสิต (กําแพงแสน)) 
6. โครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒธรรมวิทยาเขตกําแพงแสน (กองธุรการ (กําแพงแสน)) 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 

ระดับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มิติที่ 1 :  มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
3. สนองนโยบายได้อย่างถกูต้องรวดเรว็ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละเฉล่ียของการบรรลุเป้าหมายตามที่สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนกําหนด 
2. ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 
3. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  
5. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

มิติที่ 2 :  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
2. ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาต ิ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามพันธ

กิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. ร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
 

มิติที่ 3 :  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
2. ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาต ิ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามนโยบาย 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
3. ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการปฏิบัตงิานของผู้บริหารใน
สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มิติที่ 4 :  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

1. จํานวนระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ใน
การบริหาร 
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การเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กับแผนยุทธศาสตร์สํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนส์ํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 
บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างวิชาการ
ให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้
เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้
ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการทาง
วิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน ์มก.กพส. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เปน็มหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลศิทาง

การเกษตรในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร 
(Smart Staff) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

พัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและ
บริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนับสนุนนโยบายเพื่อการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย  (Smart Support) 
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แผนท่ียุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2556-2565 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร 
(Smart Staff) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

พัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและ
บริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนับสนุนนโยบายเพื่อการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย  (Smart Support) 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ
การให้บริการ 

มิติ
ประสิทธิภาพ 

มิติพัฒนา
องค์กร 

บุคลากรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ

ทํางาน 

ระบบบริหาร
ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ 

สนอง
นโยบายได้
อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และ
มีคุณภาพ 

1. จํานวนระบบหรือกระบวนงานท่ีได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ในการ
บริหาร 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานตามนโยบาย 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

3. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสนกําหนด 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามพันธกิจด้าน
สนับสนุนการเรียนการสอน 

5. ร้อยละความสําเร็จท่ีบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

2. ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

1. ร้อยละเฉล่ียของการบรรลุเป้าหมายตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 

3. ร้อยละความสําเร็จท่ีบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4. ร้อยละความสําเร็จท่ีบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

KPI เป้าประสงค์ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสรา้งและพัฒนาบุคลากร (Smart Staff) 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
1.2 ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1.3 ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
1.4 ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวดั สมรรถนะ ประกอบด้วย 
๑) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหน่งซ่ึง
สถาบันอุดมศึกษากําหนดข้ึนเพ่ือหลอ่หลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์
ร่วมกันในองค์กร 
๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถงึ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่งเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีและสง่เสริมใหส้ามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีได้ดี
ย่ิงข้ึน 
๓) สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเฉพาะ
สําหรับตาํแหน่งประเภทผู้บริหารเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบรหิารให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดบัสมรรถนะของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

๓) หน่วยท่ีวัด ร้อยละ 

๔) สูตรท่ีใช้ในการคํานวณ       จํานวนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน x ๑๐๐ 
          จํานวนบคุลากรท้ังหมดท่ีได้รับการประเมินสมรรถนะ 

๕) ความถ่ีในการเกบ็ข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหลง่ข้อมลู 4 กอง 2 ศูนย์ 

๗) เครื่องมือท่ีใช้ในการจดัเก็บข้อมูล แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบรหิารสํานักงานวิทยาเขตกาํแพงแสน 

๙) ผู้รับผดิชอบหลัก กองธุรการ (กาํแพงแสน) 

๑๐) ผู้สนับสนุน/การตดิตามประเมินผล งานการเจ้าหน้าท่ี 

๑๑) .ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสขุในการปฏิบติังานของบคุลากรในสาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสาํนักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนซึ่งถ้าบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมขีวัญกําลังใจทีดี่ย่อม
ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิที่ดีของงานด้วยซึ่งความสุขประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร 
และความสุขในการทํางานในด้านต่างๆเช่น บรรยากาศในการทํางาน, 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) สูตรในการคํานวณ ค่าเฉล่ียระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน                                     
       จํานวนบุคลากรทั้งหมดตอบแบบสอบถาม 

๔) เกณฑ์การคิดระดับ เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเป็นดังน้ี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

๕) หน่วยที่วัด ระดับ 

๖) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๗) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 

๘) เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

แบบสอบถาม 

๙) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑๐) ผู้รับผิดชอบหลัก กองธุรการ (กําแพงแสน) 

๑๑) ผู้สนับสนุน/การ
ติดตามประเมินผล 

งานการเจ้าหน้าที่ 

๑๒) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๓) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ระดับ 4 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความสาํเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านการพัฒนานิสิต 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านการพัฒนานิสิต 

๓) สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการพัฒนานิสิตที่บรรลุเป้าหมายโครงการ x ๑๐๐                          
       จํานวนโครงการพัฒนานิสิตที่จัดขึ้นทัง้หมด 

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

แบบสอบถาม 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนิสิต 

๑๐) ผู้สนับสนุน/การ
ติดตามประเมินผล 

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 

๓) สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรที่บรรลุเป้าหมายโครงการ x ๑๐๐                      
       จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึน้ทั้งหมด 

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

แบบรายงาน 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก งานแผนงาน  

๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตาม
ประเมินผล 

กองธุรการ (กําแพงแสน) 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและบริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System)   

ตัวชี้วัด 2.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 จํานวนระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ในการบริหาร 
2.3 ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 
2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ความหมาย เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) สูตรในการคํานวณ คะแนนรวมของผลคะแนนการประเมินผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า/ จํานวนผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 

๔) หน่วยที่วัด คะแนน 

๕) ความถีใ่นการเก็บข้อมูล ๑ ครั้ง ต่อปี 

๖) แหล่งข้อมลู คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 

๗) เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บขอ้มูล แบบประเมิน  

๘) ผู้กําหนดคา่เป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผูร้ับผิดชอบหลัก งานธุรการ (กําแพงแสน) ,งานประกันคุณภาพ 

๑๐) ผู้กํากับตัวบ่งช้ี กองบริการ (กําแพงแสน)  

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวช้ีวัดที่ 2.2  จํานวนระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ในการบริหาร 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดจํานวนระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ในการ
บริหารงาน  

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของระบบหรือกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนา และ
ปรับปรุง ในการบริหารงาน ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๓) สูตรในการคํานวณ ไม่มี  

๔) หน่วยที่วัด ระบบ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

แบบรายงาน 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก 4 กอง 2 ศูนย์  

๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตาม
ประเมินผล 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี   

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ๖ ระบบ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด 

๑) ความหมาย เป็นการวัดผลการดําเนินของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนกลยุทธ์โดยวัดจากร้อยละของตัวช้ีวัดที่มีผล
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดทั้งหมด 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดผลการบรรลุผลดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกําหนดในแผนกลยุทธ์
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) สูตรในการคํานวณ (ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดทั้งหมดที่กําหนดในแผนกลยุทธ์
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน)*๑๐๐ 

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 
๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปี 1 ละคร้ัง (๑๒ เดือน) 
๖) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 
๗) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน 
๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
๙) ผู้รับผิดชอบหลัก งานแผนงาน 
๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตามประเมินผล คณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน  
๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๓ปี  
๑๒) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ๑๐๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

๑) ความหมาย เป็นการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับใด 
และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอย่างไรบ้าง
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

๓) สูตรในการคํานวณ ไม่มี   
ใช้เกณฑ์พิจารณาจาก  คา่เฉลี่ย ( mean ) =∑x/N  
ค่าเฉล่ีย(mean) ความหมาย ความพึงพอใจ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ระดับดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ระดับดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ ระดับปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ระดับพอใช้ 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ ระดับควรปรับปรุงแก้ไข  

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 
๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ  1  ครั้ง   
๖) แหล่งข้อมูล ผลระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน (เว็บไซต์กองแผนงาน)  
๗) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล - 
๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
๙) ผู้รับผิดชอบ งานแผนงาน 
๑๐) ผู้สนับสนุน/ การติดตามประเมินผล ผู้อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน) 
๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ปี  ๒๕๕๖= ๓.๗๗ 
๑๒) ค่าเป้าหมายปี  ๒๕๕๗ ๓.๘๐ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    สนับสนุนนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย  (Smart Support)    

เป้าประสงค์ : สนองนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามนโยบาย 
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
3. ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.1  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามนโยบาย 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทีม่ีการดําเนินงานตามนโยบาย 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๓) สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี

๔) หน่วยที่วัด โครงการ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก 4 กอง 2 ศูนย์  

๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตาม
ประเมินผล 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ 6 โครงการ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทีม่ีการส่งเสริมเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๓) สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี

๔) หน่วยที่วัด โครงการ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล 4 กอง 2 ศูนย์ 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก 4 กอง 2 ศูนย์  

๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตาม
ประเมินผล 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ 6 โครงการ 
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ผานการรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังที่ 9/2556 (27 พ.ย.56)  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละความสําเร็จที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

๑) ความหมายตัวช้ีวัด เป็นการวัดระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒) วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับระดับความสําเร็จของการจัดโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓) สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมายโครงการ x ๑๐๐   
       จํานวนโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นทั้งหมด 

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 

๕) ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง 

๖) แหล่งข้อมูล กองธุรการ (กําแพงแสน) 

๗) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

แบบรายงาน 

๘) ผู้กําหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๙) ผู้รับผิดชอบหลัก งานธุรการ (กําแพงแสน) 

๑๐) ผู้สนับสนุน/การติดตาม
ประเมินผล 

กองธุรการ (กําแพงแสน) 

๑๑) ข้อมูลย้อนหลัง ๑ปี  

๑๒) ค่าเป้าหมายปี๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 กองธุรการฯ

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

4 กอง 2 ศูนย

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100

กองบริการฯ

กองบริการฯ

กองบริการฯ

กองกิจการฯ และ

กองบริการฯ

  แนวทางการดําเนินงาน

 2.1 ปรับปรุงกระบวนการและ

กฎเกณฑ ที่เกี่ยวของกับนิสิต

 2.2 พัฒนาศักยภาพและทักษะของ

นิสิต สูความเปนพลเมืองที่ดีของ

ประเทศ

 แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4. โครงการสงเสริมสวัสดิการและ

ชีวิตความเปนอยูของบุคลากร

และนิสิต

     แนวทางการดําเนินงาน

 1.1 เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลง

 1.2 สรางขวัญและกําลังใจใหกับ

บุคลากรในการทํางาน

 1.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

ชัดเจน สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ เพื่อความเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพและทักษะของนิสิตเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีและมีความสุข

3. โครงการอบรมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนกําหนด

2. ระดับความสุขใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน

3. ร้อยละความสําเร็จ
ที่บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต

4. ร้อยละความสําเร็จ
ที่บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการรับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

การศึกษา

4. โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน

วิชาการของนิสิต

2. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ

ในเชิงรุก

1. เสริมสราง

และพัฒนา

บุคลากร 

(Smart Staff)

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

ในการทํางาน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในดานตาง ๆ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

2. โครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของบุคลากร
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองกิจการฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการฯ

4 กอง 2 ศูนยกลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนา

สุขภาพนิสิตและบุคลากร

     แนวทางการดําเนินงาน

 3.1 สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

และกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิตและ

บุคลากร

 3.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับนิสิตและบุคลากร

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬา

และสุขภาพของบุคลากร และนิสิต

5. โครงการสรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรม
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

4 กอง 2 ศูนย

4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 กอง 2 ศูนย

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

กองธุรการฯ

ระบบบริหารได

มาตรฐาน

ระดับชาติ

แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

2. พัฒนา

ระบบและกลไก

 การปฏิบัติ

และ

บริหารงาน

ตามมาตรฐาน 

(Smart System)

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

3. โครงการการใชทรัพยากร

รวมกันและการจัดการใช

2. จํานวนระบบหรือ
กระบวนงานที่ได้รับ
การพัฒนา และ
ปรับปรุง ในการบริหาร

1. ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารใน
สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนตามหลัก
ธรรมาภิบาล

     แนวทางการดําเนินงาน

 1.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน

 1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการบริหารจัดการ

 1.3 สงเสริมการใชทรัพยากร

รวมกันระหวางหนวยงาน

  แนวทางการดําเนินงาน

 2.1 สรางเครือขายความรวมมือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานทั้งภายในและภายนอก

องคกร

กลยุทธที่ 2 การสรางเครือขาย

ความรวมมือ/บูรณาการความ

รวมมือ

1. โครงการสรางเครือขาย

บริการวิชาการแกสังคมกับ

หนวยงานภายนอก

2. จัดหลักสูตรและโครงการ

ฝกอบรมบริการวิชาการแกสังคม

3. โครงการจัดตั้งเครือขาย

ประชาสัมพันธ

3. ร้อยละเฉลี่ยของ
การบรรลุเป้าหมาย
ตามที่สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสนกําหนด

4. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการตาม
พันธกิจด้านสนับสนุน
การเรียนการสอน
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แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 กอง 2 ศูนย

4 กอง 2 ศูนย1. โครงการสงเสริมการ

ปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน

     แนวทางการดําเนินงาน

 4.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

โดยกําหนดมาตรฐานการใหบริการ

 4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ไปสูมาตรฐานระดับชาติ

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางการ

ประชาสัมพันธภาพลักษณ

องคกร

     แนวทางการดําเนินงาน

 3.1 มีการจัดทําแผน

ประชาสัมพันธเชิงรุก

 3.2 สงเสริมการสรางภาพลักษณ

ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

1. โครงการถายทอดคานิยม

องคการ เอกลักษณ และอัต

ลักษณของมก.สูบุคลากรและ

นิสิต รวมทั้งประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลการดําเนินงาน

ของมก.สูสังคมภายนอก

กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการไดมาตรฐาน
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 กอง 2 ศูนย

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 กอง 2 ศูนย

75 80 85 90 100 100 100 100 100 100 4 กอง 2 ศูนย

กองบริการฯ

4 กอง 2 ศูนย

 แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 

(ประเด็นยุทธศาสตร)

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3. สนับสนุน

นโยบายเพื่อ

การ

ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย 

(Smart 

Support)

สนองนโยบายได

อยางถูกตอง

รวดเร็ว และมี

คุณภาพ

1. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน
ตามนโยบาย

1. โครงการจัดทําระบบ

สื่อสารสนเทศ บริการ

ทางวิชาการเพื่อสังคม

ศูนย IT, กอง

ธุรการฯ

2. โครงการบริการวิชาการ

ทางสังคม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

แหลงเรียนรูทางวิชาการเพื่อ

สังคม

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนนโยบายการ

บริหาร

ศูนย IT, กอง

บริการฯ

2. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง

3. ร้อยละความสําเร็จที่
บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ

วิชาการ เผยแพรผลงาน

วิชาการ

6. โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

7. โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการศึกษา

ใหแกนิสิต

  แนวทางการดําเนินงาน

1.1 ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย

1.2 ปรับปรุงกระบวนการและกฎเกณฑ

เพื่อสนองนโยบาย
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 แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 

(ประเด็นยุทธศาสตร)

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3. โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจ สนข.

4. โครงการพัฒนารายไดจาก

การดําเนินภารกิจตาง ๆ

4 กอง 2 ศูนย

4 กอง 2 ศูนย

กองกิจการนิสิตฯ

กองบริการฯ

กองธุรการ (กพส.)

4 กอง 2 ศูนย

  แนวทางการดําเนินงาน

3.1 สืบสานและสงเสริมกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

2. โครงการสงเสริม สนับสนุน

การบูรณาการ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยสูการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

4 กอง 2 ศูนย

3. โครงการสรางเครือขาย

ดานศิลปวัฒนธรรม

4.โครงการเผยแพรกิจกรรม 

ดานศิลปวัฒนธรรมไปสูชุมชน

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

4 กอง 2 ศูนย

1.โครงการอนุรักษ สงเสริม

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย การเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต

  แนวทางการดําเนินงาน

2.1 สนับสนุนการหารายไดจาก

ทรัพยากรที่มีอยูเพื่อการพึ่งพาตนเอง

2. โครงการสนับสนุนให

หนวยงานสรางนวัตกรรม

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาการหา

รายไดจากทรัพยากร

1. โครงการหารายไดทาง

การพัฒนาวิชาการ ทั้งภายใน

และภายนอก
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 แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 

(ประเด็นยุทธศาสตร)

เปาหมาย (ของตัวชี้วัด)
กลยุทธ/มาตรการ โครงการหลัก

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองกิจการนิสิตฯ

     

กองธุรการ (กพส.)6.โครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒ

ธรรมวิทยาเขตกําแพงแสน

5. โครงการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมสูระดับชาติ

และนานาชาติ
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