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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
ในคราวประชุมวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ก

คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด ติดตามการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสานักงานอธิการบดี
ขอขอบคุณหน่วยงานสังกัดสานั กงานอธิการบดี ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดาเนินงานดังกล่ าว คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานในการเร่งรัด ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป

สานักงานอธิการบดี
เมษายน 2562

ข

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หน้า
ก
ข
1
3
7
7
18

ส่วนที่ 1
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

ส่วนที่ 1
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานอธิการบดีได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 25622565) รายละเอียดของแผนประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และ 2) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 19 โครงการ และมีตัวชี้วัด
ความสาเร็จระดับยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จระดับยุทธศาสตร์ พบว่า บรรลุเป้าหมายเพียง 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 83.33 สาเหตุที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
การดาเนินงาน จึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ รายละเอียดผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ปรากฎดังตารางที่ 1
2. ผลการดาเนินโครงการตามแผนจากทั้งหมด 19 โครงการ พบว่า ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 อยู่ระหว่างดาเนินการ
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.95 รายละเอียดผลการดาเนินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด
3

บรรลุเป้าหมาย
จานวน
ร้อยละ
1
33.33

ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน
ร้อยละ
2
66.67

3

-

-

3

100.00

6

1

16.67

5

83.33

2

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
ร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
16.67
10

จานวนโครงการ

ดาเนินการแล้ว

12

2

7

2

28.57

5

71.43

19

4

21.05

15

78.95

ร้อยละ
83.33

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. – มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการที่ครบถ้วน มีการกาหนด
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการประชุม/
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในกองอย่างชัดเจน
2. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ระดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน
4
4
1. สานักงานอธิการบดีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดีอย่างครบถ้วนถูกต้องและมี
การประชุม คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่
26 ก.พ. 62 และมีการกาหนด
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรภายในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีอย่างชัดเจน
2. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ/บริบทหน่วยงาน

4

ที่

2

ตัวชี้วัด
3. มีกระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
4. มีการพัฒนาทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีของกอง และสานักงาน
อธิการบดีรวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพื่อนาผลไปปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของหน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
- รายจ่ายภาพรวม
- งบประจา
- งบลงทุน

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
ในสังกัด ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กันสถานการณ์ปัจจุบัน
3. มีกระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
4. มีการพัฒนาทรัพยากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
96
98
88

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

65.82
51.98
88.53

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ณ วันที่ 30 มี.ค. 62
รายจ่ายภาพรวมยอดจัดสรร
522,078,600 ผลเบิก
343,650,136.24
คิดเป็นร้อยละ 65.82
งบประจา ยอดจัดสรร 324,354,200
ผลเบิก 168,606,931.44
คิดเป็นร้อยละ 51.98

5

ที่

3

ตัวชี้วัด

คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการสานักงานอธิการบดี

หน่วยนับ

ค่าเฉลี่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน

4.05

n/a

รายละเอียด
งบลงทุน ยอดจัดสรร 197,724,400
ผลเบิก 175,043,204.80
คิดเป็นร้อยละ 88.53
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ มีความสุขในการทางาน และรักองค์กร
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เกณฑ์การประเมิน
1. มีการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลที่ครอบคลุมสมรรถนะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ระดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน
4
3
1. มีการส่งแบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่
ครอบคลุมสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่
6 ก.พ. 62
2. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะ
ความรู้และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

6

ที่

2

3

ตัวชี้วัด
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
3. มีการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
ให้กับบุคลากรภายในกอง สานักงานอธิการบดี
หรือหน่วยงานอื่น
4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
รายงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
และมหาวิทยาลัย
5. มีการทบทวนผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนนดัชนีความสุข
ในระดับมากถึงมากที่สุด

คะแนนประเมินความรักและความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน

ร้อยละ

75

n/a

คะแนน

3.80

n/a

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียด
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
3. มีการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาให้กับบุคลากรภายในสานักงาน
อธิการบดีและหน่วยงานอื่น โดยการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ก่อให้เกิดวินัยทางการเงินการ
คลัง ภายใต้โครงการ “กองคลังอุ่นใจ”
ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 61
สานักงานอธิการบดีได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้าง
ความสุขในองค์การ เช่น โครงการ
Happy work Place “สร้างความ
สามัคคีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
และจะทาการประเมินระดับความสุข
ของบุคลากรในลาดับต่อไป
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
แบบสอบถาม

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสานักงานอธิการบดี
1.1.1 โครงการพัฒนา
ระดับความสาเร็จของการ
กระบวนการด้านกฎหมาย พัฒนากระบวนการ
ของสานักงานอธิการบดี ด้านกฎหมาย
ของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนางาน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี
2. มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
สานักงานอธิการบดี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
3. มีการเสนอปรับปรุงพัฒนา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้มี

หน่วยนับ
ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล
3

n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/


รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สถานะ
การ
ดาเนินงาน


ผู้รับผิดชอบ
O : กองบริหารงาน
บุคคล

8
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.2 โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทาแผน
และการติดตาม
ประเมินผล

ตัวชี้วัด
ความทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
4. มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านกฎหมายของ
สานักงานอธิการบดีเพื่อ
เผยแพร่แก่บคุ ลากรทั้งใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็น
เอกสาร
5. คณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบมีการทบทวนผล
การปฏิบัติงานเพื่อนาผลไป
ปรับปรุงในปีถัดไป
ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดทา
แผนและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ด้านการจัดทาแผนพัฒนา
สานักงานอธิการบดีและการ
ติดตามประเมินผล

หน่วยนับ

ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

4

4

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

✓

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

1. สานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานด้านการจัดทา
แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี โดยทุก
หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2. มีการนาแผนพัฒนามาทบทวนโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีระบบและกลไกถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์

สถานะ
การ
ดาเนินงาน



ผู้รับผิดชอบ

O : กองนโยบายและ
แผน

9
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

2. มีการทบทวนแผนอย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
และแผนดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี
3. มีระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตอิ ย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พร้อมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรตามจุดเน้น
การพัฒนา
4. มีระบบกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานแผน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ประมวลและนาเสนอผลได้อย่าง
รวดเร็ว
5. มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค
4. มีระบบกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

10
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1.3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2. มีการวิเคราะห์และกาหนด
มาตรการ/แนวทางในการ
บริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงาน
อธิการบดี เช่น การใช้จ่าย
ทรัพยากรอย่างประหยัด การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ
3. มีการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ และความตระหนักแก่
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
อย่างทั่วถึง
4. บุคลากรของสานักงาน
อธิการบดีทุกกองมีการ

ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล
3
3

การบรรลุ
รายละเอียดการดาเนิน/
เป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
✓/
1. ทุกกองมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
✓
การดาเนินงานด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์ ติดตาม การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
3. มีการจัดประชุมการใช้งานระบบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

สถานะ
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
O : ทุกกอง


11
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.4 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

ตัวชี้วัด
ดาเนินการตามมาตรการ
ทีก่ าหนดอย่างครบถ้วน
5. มีการทบทวนประเมินผล
การดาเนินงานเพื่อนาไป
ปรับปรุงในปีถัดไป
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. คณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสานักงาน
อธิการบดี
2. มีการวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน พันธกิจของหน่วยงาน
3. มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
หรือมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน
4. ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น
ประมวลผลสามารถนาไปใช้

หน่วยนับ

ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

3

2

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/



หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

1. สานักงานอธิการบดี แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสานักงานอธิการบดี
2. คณะกรรมการมีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการ
จัดทาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สานักงานอธิการบดี โดยใช้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณา

สถานะ
การ
ดาเนินงาน



ผู้รับผิดชอบ

O : ทุกกอง

12
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.5 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร
1.1.6 โครงการประชุม
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของสานักงาน
อธิการบดี

ตัวชี้วัด
ประโยชน์ และจัดเก็บในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
5. มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศไม่ต่ากว่า
4.00 จากคะแนนเต็ม 5
จานวนองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่าย
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
โครงการ
2. มีการจัดกิจกรรมทบทวน
ผลการดาเนินงานประจาปี
หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การทางาน
หรือกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ให้กับบุคลากร

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

องค์
ความรู้

5

1



ระดับ

3

4

✓

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

หน่วยงานมีองค์ความรู้ที่เกิดจากความ
ร่วมมือของเครือข่าย ระหว่างกิจการพิเศษ
และสานักวิทยบริการ ได้พัฒนาระบบการ
จองห้องประชุมร่วมกันของทั้งสอง
หน่วยงาน
1. มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินงานประจาหน่วยงาน
2. มีการจัดกิจกรรมทบทวนผลการดาเนิน
ประจาปีเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
3. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
4. มีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของ
สานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการใน
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



O : ทุกกอง



O : ทุกกอง

13
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีในองค์กร
4. มีบุคลากรจากทุกกองของ
สานักงานอธิการบดีเข้าร่วม
โครงการในสัดส่วนที่เหมาะสม
5. มีการประเมินผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และ
มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการเพื่อนาไป
ปรับปรุงการดาเนินในปีถัดไป
1.2 ยกระดับการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
1.2.1 โครงการพัฒนา
ระดับความสาเร็จของการ
กระบวนการให้บริการ
พัฒนาการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี ของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. มีการจัดทาผังขั้นตอนการ
ให้บริหารสาหรับกระบวนงาน
ที่มีความสาคัญหรือมี
ผู้รับบริการจานวนมาก โดยติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ในตาแหน่ง
ที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็น
ได้ง่าย
สาหรับประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจแก่ผรู้ ับบริการ

หน่วยนับ

ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

3

4

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

✓

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีมีการจัดทาผังขั้นตอนการ
ให้บริการตามบริทบของหน่วยงาน
2. มีการจัดทาคู่มือ และแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรือ
ติดต่องาน
3. มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ
ให้บริการตามบริบทหน่วยงาน
4. มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ
สร้างแนวทางในการให้บริการด้วยรอยยิ้ม
(Smile Office)

สถานะ
การ
ดาเนินงาน



ผู้รับผิดชอบ

O : ทุกกอง

14
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.2.2 โครงการ One
Stop Service

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2. มีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และหรือแผ่นพัน
3. มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการหรือลดรอบ
ระยะเวลาการให้บริการ
4. มีบุคลากรที่ให้บริการด้วย
รอยยิ้มและความประทับใจ
(Smile Office)
5. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการโดยได้
คะแนนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.75
จากคะแนนเต็ม 5
กระบวนงาน
จานวนกระบวนงาน
ที่ให้บริการแบบ One Stop
Service

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

1

n/a



1.2.3 โครงการสร้าง
นวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิที่ดี
ในการให้บริการ

จานวนนวัตกรรมหรือ แนว
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการที่
เกิดขึ้นใหม่

นวัตกรรม/
แนวปฏิบัติ
ที่ดี

1

2

✓

1.2.4 โครงการพัฒนา
ระบบ ให้คาปรึกษาด้าน
งบประมาณการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบให้คาปรึกษาด้าน
งบประมาณ การเงินการบัญชี
และพัสดุ

ระดับ

3

2



หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

หน่วยงานมีการนากระบวนงานที่
ให้บริการแบบ One Stop Service มาใช้
ในการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีการ
ประเมินผลการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดทา
นวัตกรรมที่นามาใช้ในการให้บริการ 2
เรื่อง 1. ระบบจองห้องประชุม online
ของกองกิจการพิเศษ และ 2. แผ่นพับ
วิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พัฒนาระบบให้คาปรึกษาด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามคาสั่ง

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



O : กองกลาง
S : ทุกกอง



O : กองประกัน
คุณภาพ
S : ทุกกอง



O : กองนโยบายและ
แผน
S : กองคลัง

15
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2. มีการวิเคราะห์และวาง
แผนการดาเนินงาน
3. มีการสร้างช่องทางการให้
คาปรึกษาโดยการสร้างเว็บเพจ
หรือเพจ Facebook หรือกลุ่ม
ไลน์ สาหรับแนะนาและให้
ความรู้ด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ นาเสนอข่าวสารที่
น่าสนใจในรูปแบบข้อความ
คลิปวีดิโอ หรืออินโฟกราฟิก
และมีบริการให้คาปรึกษา
ถาม – ตอบ ผ่านระบบ
ออนไลน์
4. มีการใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์ฯ จริง และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้การใช้ประโยชน์
อาจพิจารณาจากสถิติการเข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ การแสดง
ความพอใจหรือสถิติการ
ถาม – ตอบ ก็ได้
หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค
มหาวิทยาลัย ที่ 1808/2562 ลงวันที่
28 มี.ค. 62
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินงาน
ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
พัสดุ และจัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ โดยมีการจัดโครงการ “กองคลัง
อุ่นใจ” ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 61
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 6468/2561

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
S : งานพัสดุ
กองกลาง

16
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. มีการประเมินความพึง
พอใจเพื่อนาผลไปปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน
1.3.1 โครงการสานักงาน ระดับความสาเร็จของการ
น่าอยู่
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ
ของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยใน
หน่วยงาน รวมถึงการตกแต่ง
สถานที่ให้มีความสวยงามเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. มีการบริหารจัดการ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ไมใช้แล้วอย่าง
เหมาะสม
3. มีการจัดกิจกรรมประหยัด
พลังงาน
4. มีการจัดกิจกรรมลด
ปริมาณขยะ
5. มีการประเมินความพึงพอ
ในของผู้รับบริการต่อ

ระดับ

3

3

✓

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

1. มีการกาหนดกิจกรรมรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยในหน่วยงาน “Big
Cleaning Day” ในเดือนสิงหาคม 2562
2. ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มีการบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่
ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม โดยได้ทาการ
ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ เมื่อชารุด
หรือใช้งานไม่ได้ จึงได้จาหน่ายตาม
กระบวนการจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์
3. ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัตติ ามนโยบาย
ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย โดย
เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เวลา
10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00
น. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25
องศาเซลเซียส
4. มีการจัดการคัดแยกกระดาษก่อนทิ้ง
และนากลับมาใช้เป็น Re-use



O : ทุกกอง

17
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
ของหน่วยงาน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุง
1.3.2 โครงการสังคมเป็น ระดับความสาเร็จของการ
สุข
ดาเนินโครงการสังคมเป็นสุข
เกณฑ์การประเมิน
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรม
2. มีการจัดทาแผนการดาเนิน
กิจกรรมประจาปีที่ระบุตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายความสาเร็จ
อย่างชัดเจน
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม
4. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
5. มีการประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนและนา
ผลไปปรับปรุง

หน่วยนับ

ระดับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

3

2

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/



หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

1. มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมตามบริบทหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจา
ทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายใต้โครงการ “สานฝันปันรักให้น้อง
ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านราชสีมา วันที่ 9 ก.พ. 62

สถานะ
การ
ดาเนินงาน



ผู้รับผิดชอบ

O : กองกลาง
S : ทุกกอง

18

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
2.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

100

n/a



2.1.2 โครงการเรียนรู.้
จากผู้ชานาญงาน

จานวนองค์ความรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดจากผู้ชานาญงาน

องค์
ความรู้

3

n/a



2.1.3 โครงการ Talent
Team แห่ง สนอ.

ระดับความสาเร็จของการสร้าง
Talent Team แห่ง สนอ.
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
สร้าง Talent Team แห่ง สนอ.
2. มีการวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนา Talent
Team แห่ง สนอ

ระดับ

3

2



หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค
สานักงานอธิการบดีสนับสนุนให้บคุ ลากร
ในสังกัดเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทาให้ได้รับ
ความรู้และทักษะต่าง ๆ สามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล
สานักงานอธิการบดีสนับสนุนให้บคุ ลากร
ได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้
จากผู้ชานาญงานและทาให้เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน Talent Team
ของสานักงานอธิการบดี ตามคาสัง่
มหาวิทยาลัย ที่ 1824/2562 ลงวันที่
28 มี.ค. 62
2. มีการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา
เครื่องมือ และวางแผนการพัฒนา
Talent Team แห่งสานักงาน
อธิการบดี

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



O : ทุกกอง



O : ทุกกอง



O : ทุกกอง
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กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.1.4 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 การส่งเสริมคนเก่งคนดี
2.2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

2.2.2 โครงการ “บุคคล
แห่งปี สนอ.”

ตัวชี้วัด
3. มีการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา Talent Team
แห่งสนอ
4. เกิด Talent Team แห่ง
สนอ. อย่างน้อยปีละ 2 ทีม
5. มีการทบทวนผลการ
ดาเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของบุคลากรระดับ
หัวหน้างานขึ้นไปที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ “บุคคลแห่งปี
สนอ.”

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

90

n/a



-



O : กองบริหารงาน
บุคคล

คน

20

41

✓



O : กองบริหารงาน
บุคคล

ระดับ

-

-

-

สานักงานอธิการบดีสนับสนุนให้บคุ ลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนนับสนุน เรื่อง
การเขียนประเมินค่างานและผลงานเพื่อ
กาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น วันที่ 14 พ.ย. 61
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
จานวน 41 คน
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแนวทางและ
ขั้นตอนในการดาเนินการคัดเลือก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ



O : กองบริหารงาน
บุคคล

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

20
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
โครงการบุคคลแห่งปีของ
สานักงานอธิการบดี
2. คณะกรรมการมีการประชุม
กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้รางวัลบุคคลแห่งปี
สนอ.และมีการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบ
3. มีการดาเนินการพิจารณา
ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
แห่งปีของสานักงานอธิการบดี
4. มีการให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชย หรือประกาศเกียรติ
คุณบุคคลแห่งปีของสานักงาน
อธิการบดี
5. คณะกรรมการมีการประชุม
ทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อ
นาไปปรับปรุงการดาเนินงาน
ในปีถัดไป
2.3 การสร้างความสุขในการทางาน
2.3.1 โครงการ Happy จานวนกิจกรรมเพื่อสร้าง
Work Place
ความสุขในองค์กร

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินโครงการบุคคลแห่งปีของ
สานักงานอธิการบดี

กิจกรรม

1

1

✓

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

สานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมพลานามัยที่ดีและเป็นกิจกรรม
ที่บุคลากรทุกระดับในสานักงาน



O : ทุกกอง

21
กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2562
แผน
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓/

รายละเอียดการดาเนิน/
ปัญหา อุปสรรค
อธิการบดีได้มีการทากิจกรรมร่วมกัน
มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยได้มี
การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ภายใต้โครงการ
Happy Work Place “สร้างความ
สามัคคีและส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
วันที่ 25 ธ.ค. 61 ณ อาคารศูนย์รวม
กิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 3)
และลานจอดรถยนต์งานยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

หมายเหตุ  หมายถึง ดาเนินการแล้ว  หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ยังไม่ดาเนินการ

สถานะ
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

