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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People)
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ในรอบ ร้อยละ  - พิจารณาจากข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ท่ีได้รับการอนุมัติให้ได้รับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 95-97 การพัฒนาตรงตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยการเข้าฝึกอบรม/การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัย รวมถึงการเข้าศึกษาหลักสูตรออนไลน์ระยะส้ันๆ ท่ีได้รับประกาศนียบัตรรับรองภายหลังจบการศึกษา
เพ่ือพัฒนานาทักษะเดิมท่ีมีอยู่แล้ว (Re-skills) หรือเป็นการต่อยอดเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ (Up-skills) หรือเป็นการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (New-skills) ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี การนับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้นับ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการบรรจุแล้ว ณ วันท่ีด าเนินการจัดส่งข้อมูลค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยค านวณ ดังน้ี
วิธีค านวณ

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตรงตามภาระงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 x 100
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ  - พิจารณาจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม ฟังบรรยายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ/
ในการส่ือสารได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในรอบปีงบประมาณ 50-59 ภาษาต่างประเทศท่ีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยจัดข้ึน หรือการเข้ารับการอบรม/ศึกษาคอร์สภาษาอังกฤษภายนอก
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยท่ีได้รับประกาศนียบัตร ท้ังในรูปแบบออนไลน์ การศึกษาทางไกลต่างๆ หรือการเข้าช้ันเรียนสถาบันสอนภาษา 

วิธีค านวณ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 x 100

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปล่ียนแปลง
4.3.2 ร้อยละบุคลากรท่ีรับรู้ และเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ร้อยละ  - พิจารณาจากบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุม ฟังบรรยาย อบรม สัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 80-85 ข้อบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีจัดข้ึน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังน้ีให้หมายรวมถึงการเข้าร่วมประชุม ฟังบรรยาย อบรม สัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นผู้จัดข้ึน รวมถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึนด้วย โดยมีวิธีค านวณ ดังน้ี
วิธีค านวณ

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีรับรู้ และเข้าใจเก่ียวกับระเบียบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 x 100
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
1.2.2 จ านวนบุคลากรท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน  - พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ดังน้ี

     * ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ประกอบด้วย ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ
     * ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ
ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ

เป้าประสงค์ท่ี 1.3 บุคลากรมีจิตบริการ
1.3.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนเฉล่ีย  - พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ 3.51-4.50 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ท่ี 1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
1.4.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉล่ีย  - พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ของบุคลากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.51-4.50 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ)

ค าอธิบายตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวช้ีวัดแบบย่อ

ส่วนท่ี 1 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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ค าอธิบายตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวช้ีวัดแบบย่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรมีความสะดวก ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3.1.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเฉล่ีย  - พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจจากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม
และผู้รับบริการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.51-4.50 ในการท างานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 
(ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และ 10 ด้าน ดังน้ี 1) ความม่ันคงปลอดภัย 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3) องค์กรและการจัดการ 4) ค่าจ้าง
ความปลอดภัย) 5) คุณลักษณะเฉพาะของาน 6) การนิเทศงาน 7) คุณลักษณะทางสังคมของงาน 8) การติดต่อส่ือสาร 9) สภาพการท างาน 

10) สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2.1 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย  - พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจจากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีมีต่อการ
ท่ีมีต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ 3.51-4.50 บริหารจัดการของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 กระบวนการท างานถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
3.4.2 จ านวนงานท่ีมีการจัดท าผังการไหลของงาน 1 งาน  - พิจารณาจากการจัดท าข้ันตอนในการปฏิบัติงานในรูปแบบผังการไหลของงาน (Flow chart) พร้อมท้ังมีการเผยแพร่
(Flow Chart) ของหน่วยงาน ให้ผู้รับบริการรับทราบ โดยอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์
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