
วิสัยทศัน์  (Vision)
                        เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ  (Mission)
                        1.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากร และสนับสนุนการบริหาร
                        2.  ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม  (Core Values)  

                       1. ความเปน็เลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
                       2. จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethics and Transparency)
                       3. ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
                          " ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธ ารงไว้ด้วยคุณภาพ "

สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization Competencies)
                            การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

แผนปฏบิัตงิาน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี

อนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561
วันที่ 26 มีนาคม 2561



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์  

1.1  บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (กลยทุธ ์1,2) (ตัวชี้วดั : สนอ1,สนอ2)
1.2  บุคลากรมจีติส านึกในการให้บริการ  (Service  Mind) (กลยทุธ ์3) (ตัวชี้วดั : สนอ3)

ตัวชีว้ัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบรายงาน

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

   รวมถงึโครงการ P1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน(เฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่) ที่หน่วยงานในส านักงานอธกิารบดีจดัอบรมเองหรือส่งบุคลากรเขา้รับการ
   อบรม ตลอดจนการสัมมนาที่หน่วยงานเชญิวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านในชว่งเวลาหนึ่งระหวา่งการจดัสัมมนา 
   ส าหรับการนับจ านวนผู้เขา้รับการอบรมฯ ไมน่ับซ้ า)

กลยุทธ์
1.  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม (P1,P2)
2.  พัฒนาบุคลากรและงานบุคคลเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง (P3)
3.  ฝึกอบรมและจดักจิกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มจีติส านึกในการให้บริการ (P4)

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 1.1 สนอ.1 P 1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ร้อยละของบุคลากรที่ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ส่วนทรัพยากรบุคคล (เป็นผู้ ติดตามผลและ
สนอ.2    ได้รับการพัฒนาตาม ติดตาม ประเมนิผล และ รายงานผลต่อที่ประชมุ

โครงการพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการด าเนินงานตาม กรรมการประจ า
เฉพาะด้านของหน่วยงาน ตัวชี้วดั)     ส่วน/ฝ่าย/หน่วย ส านักงานอธกิารบดี

เป็นผู้ด าเนินงาน เดือน ก.ค. และ ต.ค.
2561

1.  สนอ. 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ   ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 100
   (การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วดันี้หมายถงึการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่ส านักงานอธกิารบดีจดัขึ้น ได้แก ่โครงการ P2/P3/P4 และหมายความ

2.  สนอ. 2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการส านักงานอธกิารบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) มากกวา่ร้อยละ 75 

ผู้รับผิดชอบ

ล า
ดบั

ที่ ปี พ.ศ. 2560

3.  สนอ. 3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการส านักงานอธกิารบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (จติส านึกการให้บริการ) มากกวา่ร้อยละ 75 

ปี พ.ศ. 2561

ตวั
ชี้ว

ดั

เป
า้ป

ระ
สง

ค์

ตวัชี้วดัของโครงการ

2

ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี
ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี

หมายเหตุ
รหัส

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1.1 สนอ. 1 P 2 โครงการอบรมการเขยีน workflow ร้อยละของบุคลากร ไมน่้อยกวา่ ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล บุคลากรเป้าหมาย
เป้าหมายจ านวน 50 คน ร้อยละ 80 ได้แก ่บุคลากรที่ได้รับ
เขา้รับอบรมการเขยีน มอบหมายจาก
workflow หน่วยงาน และไมเ่คย

เขา้รับการอบรม
หลักสูตรนี้

3 1.1 สนอ.1 P 3 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและ/ ร้อยละของผู้บริหาร ไมน่้อยกวา่ ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับกลาง
หรือการเตรียมบุคลากรเขา้สู่ต าแหน่ง ระดับกลางหรือบุคลากร ร้อยละ 50 ได้แก ่ผอ.ส่วน/
ที่สูงขึ้น เป้าหมายที่เขา้รับการ หน.ฝ่าย/หน.หน่วย/

พัฒนาเพื่อเตรียมเขา้ หน.งาน
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรเป้าหมาย

ได้แก ่บุคลากรที่
รักษาการ ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือท าหน้าที่
ผู้บริหารระดับกลาง

4 1.2 สนอ.3 P 4 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ร้อยละของบุคลากร ไมน่้อยกวา่ ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรเป้าหมาย
จติส านึกในการให้บริการ(Service Mind) เป้าหมายจ านวน 50 คน ร้อยละ 80 ได้แก ่บุคลากรที่

เขา้รับการพัฒนาให้มี ผอ.ส่วน หน.ฝ่าย
จติส านึกการให้บริการ หน.หน่วย  พิจารณา

2. ในหลักสูตรควร
เสริมเร่ืองการพัฒนา
บุคลิกภาพ

ล า
ดบั

ที่ ปี พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัของโครงการโครงการ/กิจกรรม

ตวั
ชี้ว

ดั ปี พ.ศ. 2560รหัส

โครงการเป
า้ป

ระ
สง

ค์

หมายเหตุ

3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการทีม่ีคุณภาพ
เป้าประสงค์  

2.1 พัฒนาการบริการให้มคุีณภาพ (กลยทุธ ์1,2,4) (ตัวชี้วดั : สนอ4,สนอ5,สนอ.6,สนอ7,สนอ8,สนอ10)
2.2 มกีารจดัการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) (กลยทุธ ์3) (ตัวชี้วดั : สนอ9)
2.3 พัฒนาแผนเชงิกลยทุธใ์ห้สามารถบริหารงานได้อยา่งมทีิศทาง (กลุยทธ ์5) (ตัวชี้วดั : สนอ. 11)
      มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล

ตัวชีว้ัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบรายงาน

1.  สนอ. 4  กระบวนงาน (Workflow) ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานในส านักงานอธกิารบดีมกีารปรับปรุง/จดัท าใหม่ ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
   ไมน่้อยกวา่ 20 เร่ือง

2.  สนอ. 5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการส านักงานอธกิารบดีด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 75 ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี

3.  สนอ. 6 ร้อยละของคู่มอืการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย/หน่วย ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก าหนด ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
4.  สนอ. 7  ส านักงานอธกิารบดีมโีครงการ/กจิกรรมประหยดัทรัพยากร อยา่งน้อย 2 โครงการ/กจิกรรม ประธานคณะอนุกรรมการประหยดัทรัพยากร

  ส านักงานอธกิารบดี (หัวหน้าฝ่ายจดัการทรัพยสิ์น)
5.  สนอ. 8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการส านักงานอธกิารบดีด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มากกวา่ร้อยละ 75 ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี

6.  สนอ. 9 ส านักงานอธกิารบดีจดัโครงการ/กจิกรรมเพื่อตอบค าถามตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ประธานคณะกรรมการจดัการความรู้ ส านักงานอธกิารบดี
    ส่วนงานสนับสนุนวชิาการ AS-EdPEx ขอ้ 4.2 การจดัการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งน้อย 1 โครงการ (ผอ.ส านักงานอธกิารบดี)
7. สนอ. 10 ส านักงานอธกิารบดีจดัสรรทุนสนับสนุนการท างานวจิยัสถาบันของบุคลากรในสังกดัไมน่้อยกวา่ 5 เร่ือง ประธานคณะกรรมการวจิยัสถาบันและงานสร้างสรรค์

ส านักงานอธกิารบดี  (ผอ.ส านักงานอธกิารบดี)
8. สนอ. 11 ส านักงานอธกิารบดีมแีผนกลยทุธ ์(ฉบับใหม)่ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประธานคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ส านักงานอธกิารบดี

กลยุทธ์
1.  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานให้มคีวามชดัเจนขึ้น (P5,P6,P7)
2.  ปรับปรุงสภาพกายภาพให้เหมาะสมกบัการบริการ (P8)
3.  สร้างและพัฒนาการจดัการความรู้ในส านักงานอธกิารบดี (P9)
4.  ปรับปรุงและพัฒนางานเชงิรุก (P10)
5. พัฒนาแผนกลยทุธโ์ดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี (P11)

4



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 2.1 สนอ.4 P 5 โครงการศึกษาวเิคราะห์เพื่อจดัท า จ านวน workflow การ 20 เร่ือง ผอ.ส่วน/หน.ฝาย/หน.หน่วย นับจ านวน workflow
สนอ.5 หรือปรับปรุง workflow ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/การให้บริการ รวม ของทุกหน่วยงาน

ในส านักงานอธกิารบดี ของหน่วยงานในส านัก ในส านักงานอธกิารบดี
งานอธกิารบดีที่การจดั
ท าใหม ่หรือปรับปรุง

6 2.1 สนอ.6 P 6 โครงการจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มอืการ ................เร่ือง (*) ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
ปฏิบัติงานในส านักงาน
อธกิารบดี

          กลุ่ม 1 จ านวนคู่มอืการปฏิบัติงานของหน่วยงานเดิมที่สังกดัส านักงานอธกิารบดีกอ่นปรับโครงสร้างตามประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560  ที่ด าเนินการจดัท า
คู่มอืการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 แล้วยงัไมแ่ล้วเสร็จตามก าหนด   ให้ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหากมเีหตุอนัสมควรสามารถปรับจ านวนคู่มอืให้เป็นไปตาม                     
การปฏิบัติงานจริงได้ โดยประสานกบัส่วนแผนและยทุธศาสตร์  (ก าหนดเป้าหมายไวเ้ดิม 85 เร่ือง)  ในกลุ่มนี้มจี านวนคู่มอืที่ต้องด าเนินการ........เร่ือง                                                                          
          กลุ่ม 2 จ านวนคู่มอืการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่กอ่นปรับตามประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560  ไมไ่ด้สังกดัส านักงานอธกิารบดีหรือสังกดัส านักงานแต่ยกฐานะจากงาน             
เป็นหน่วยงานระดับกอง (ส่วน)   ให้ด าเนินการจดัท าคู่มอืเท่ากบัจ านวนงานตามประกาศมหาวทิยาลัย ฯ ซ่ึงในกลุ่มนี้มคู่ีมอืที่ต้องจดัท าจ านวน  20   เร่ือง ดังนี้                                                                     
                   (1) ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร จ านวน 2 เร่ือง (งานประสานงานขา่วและประชาสัมพันธ ์และงานส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือสร้างสรรค์)                                                                                                   
                   (2) ส่วนพัฒนากายภาพ จ านวน 4 เร่ือง 
                   (3) ส่วนพัฒนาความยั่งยนื จ านวน 4 เร่ือง 
                   (4) ส่วนวนิัยและกฎหมาย จ านวน 5 เร่ือง 
                   (5) ส่วนกจิการเพื่อสังคม จ านวน 3 เร่ือง 
                   (6) ฝ่ายบริหารขอ้มลูและทรัพยากร จ านวน 1 เร่ือง 
                   (7) ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร จ านวน 1 เร่ือง 

ตวั
ชี้ว

ดั ปี พ.ศ. 2560

เป
า้ป

ระ
สง

ค์

ล า
ดบั

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

ตวัชี้วดัของโครงการ ผู้รับผิดชอบ
รหัส

โครงการ
ปี พ.ศ. 2561

(*)  ค าอธบิายเป้าหมาย : จ านวนคู่มอืการปฏิบัติงานในส านักงานอธกิารบดี หมายถงึจ านวนคู่มอืที่จดัท าใหม่/ปรับปรุงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  2 กลุ่ม ดังนี้

หมายเหตุ



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 2.1 สนอ.7 P 7 โครงการ/กจิกรรมประหยดัทรัพยากร ส านักงานอธกิารบดี อยา่งน้อย ประธานคณะอนุกรรมการประหยดั
มโีครงการ/กจิกรรม 2 โครงการ/กจิกรรม ทรัพยากร ส านักงานอธกิารบดี
ประหยดัทรัพยากร (หน.ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์น)

8 2.1 สนอ.8 P 8 โครงการปรับปรุงสภาพกายภาพ ร้อยละความพึงพอใจ มากกวา่ร้อยละ 75 1. ผอ.ส่วนพัฒนากายภาพ
ส านักงานอธกิารบดี ของผู้ใชบ้ริการ 2. ผอ.ส่วนพัฒนาความยั่งยนื

ส านักงานอธกิารบดี
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

9 2.2 สนอ.9 P 9 โครงการจดัการความรู้ส านักงานอธกิารบดี จดัโครงการ/กจิกรรม อยา่งน้อย 1 โครงการ ประธานคณะกรรมการการจดัการ
เพื่อตอบค าถามตาม ความรู้  ส านักงานอธกิารบดี
เกณฑ์ประกนัคุณภาพ (ผอ.ส านักงานอธกิารบดี)
การศึกษาภายในระดับ
ส่วนงานสนับสนุน
วชิาการ AS-EdPEx
ขอ้ 4.2 การจดัการ
ความรู้ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

10 2.1 สนอ.10 P 10 โครงการพัฒนางานวจิยัสถาบัน มโีครงการวจิยัสถาบัน ไมน่้อยกวา่ 5 เร่ือง ประธานคณะกรรมการวจิยัสถาบัน
งานสร้างสรรค์ ส านักงานอธกิารบดี
(ผอ.ส านักงานอธกิารบดี)

11 2.3 สนอ.11 P 11 โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผน ได้แผนยทุธศาสตร์และ ภายในเดือน คณะกรรมการจดัท าแผน
ปฏิบัติการส านักงานอธกิารบดี แผนปฏิบัติการส านักงาน สิงหาคม  2561 ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 อธกิารบดี  ปีงบประมาณ ส านักงานอธกิารบดี

พ.ศ. 2562 - 2565

ล า
ดบั

ที่

ผู้รับผิดชอบ

ตวั
ชี้ว

ดั

เป
า้ป

ระ
สง

ค์ รหัส

โครงการ

6

หมายเหตุตวัชี้วดัของโครงการ
ปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม


