แผนปฏิบัตงิ าน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

ค่านิยม (Core Values)
1. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
2. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
" ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธารงไว้ด้วยคุณภาพ "

สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization Competencies)
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2561
วันที่ 26 มีนาคม 2561

2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเหมาะสมในการปฏิบัตงิ าน
1.2 บุคลากรมีจติ สานึกในการให้บริการ (Service Mind)

(กลยุทธ์ 1,2)
(กลยุทธ์ 3)

(ตัวชี้วดั : สนอ1,สนอ2)
(ตัวชี้วดั : สนอ3)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย
1. สนอ. 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
(การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วดั นี้หมายถึงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่สานักงานอธิการบดีจดั ขึ้น ได้แก่ โครงการ P2/P3/P4 และหมายความ
รวมถึงโครงการ P1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน(เฉพาะตาแหน่ง/หน้าที่) ที่หน่วยงานในสานักงานอธิการบดีจดั อบรมเองหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ตลอดจนการสัมมนาที่หน่วยงานเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการจัดสัมมนา
สาหรับการนับจานวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ไม่นับซ้า)
2. สนอ. 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) มากกว่าร้อยละ 75
3. สนอ. 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (จิตสานึกการให้บริการ) มากกว่าร้อยละ 75

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

ประธานคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรและงานบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ สานึกในการให้บริการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

รหัส
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
1 1.1 สนอ.1 P 1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
สนอ.2

ตัวชี้วดั ของโครงการ
ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะด้านของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(P1,P2)
(P3)
(P4)
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรบุคคล (เป็นผู้
ติดตาม ประเมินผล และ
และรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั ) ส่วน/ฝ่าย/หน่วย
เป็นผู้ดาเนินงาน

หมายเหตุ
ติดตามผลและ
รายงานผลต่อที่ประชุม
กรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
เดือน ก.ค. และ ต.ค.
2561

3
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

รหัส
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
2 1.1 สนอ. 1 P 2 โครงการอบรมการเขียน workflow

ตัวชี้วดั ของโครงการ
ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายจานวน 50 คน
เข้ารับอบรมการเขียน
workflow

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

3 1.1 สนอ.1

P3

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและ/
หรือการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สงู ขึ้น

ร้อยละของผู้บริหาร
ระดับกลางหรือบุคลากร
เป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมเข้า
สู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

4 1.2 สนอ.3

P4

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสานึกในการให้บริการ(Service Mind)

ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายจานวน 50 คน
เข้ารับการพัฒนาให้มี
จิตสานึกการให้บริการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ
บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงาน และไม่เคย
เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้
ผู้บริหารระดับกลาง
ได้แก่ ผอ.ส่วน/
หน.ฝ่าย/หน.หน่วย/
หน.งาน
บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่
รักษาการ ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือทาหน้าที่
ผู้บริหารระดับกลาง
1. บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่
ผอ.ส่วน หน.ฝ่าย
หน.หน่วย พิจารณา
2. ในหลักสูตรควร
เสริมเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพ

4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการทีม่ ีคุณภาพ
เป้าประสงค์
2.1 พัฒนาการบริการให้มคี ุณภาพ
2.2 มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
2.3 พัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีทิศทาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(กลยุทธ์ 1,2,4)
(กลยุทธ์ 3)
(กลุยทธ์ 5)

(ตัวชี้วดั : สนอ4,สนอ5,สนอ.6,สนอ7,สนอ8,สนอ10)
(ตัวชี้วดั : สนอ9)
(ตัวชี้วดั : สนอ. 11)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย
1. สนอ. 4 กระบวนงาน (Workflow) ในการปฏิบัตงิ าน/การให้บริการของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดีมกี ารปรับปรุง/จัดทาใหม่
ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย

2. สนอ. 5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดีดา้ นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประธานคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี

3. สนอ. 6 ร้อยละของคู่มอื การปฏิบัตงิ านของส่วน/ฝ่าย/หน่วย ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กาหนด
4. สนอ. 7 สานักงานอธิการบดีมโี ครงการ/กิจกรรมประหยัดทรัพยากร อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม

ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
ประธานคณะอนุกรรมการประหยัดทรัพยากร
สานักงานอธิการบดี (หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ )
ประธานคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี

5. สนอ. 8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดีดา้ นสิ่งอานวยความสะดวก มากกว่าร้อยละ 75
6. สนอ. 9 สานักงานอธิการบดีจดั โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบคาถามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ AS-EdPEx ข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 โครงการ
7. สนอ. 10 สานักงานอธิการบดีจดั สรรทุนสนับสนุนการทางานวิจยั สถาบันของบุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
8. สนอ. 11 สานักงานอธิการบดีมแี ผนกลยุทธ์ (ฉบับใหม่) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัตงิ านให้มคี วามชัดเจนขึ้น
2. ปรับปรุงสภาพกายภาพให้เหมาะสมกับการบริการ
3. สร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ในสานักงานอธิการบดี
4. ปรับปรุงและพัฒนางานเชิงรุก
5. พัฒนาแผนกลยุทธ์โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรสานักงานอธิการบดี

(P5,P6,P7)
(P8)
(P9)
(P10)
(P11)

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
(ผอ.สานักงานอธิการบดี)
ประธานคณะกรรมการวิจยั สถาบันและงานสร้างสรรค์
สานักงานอธิการบดี (ผอ.สานักงานอธิการบดี)
ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร สานักงานอธิการบดี

ลาดับที่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

5
รหัส
โครงการ

5

2.1

สนอ.4

P5

2.1

สนอ.6

ตัวชี้วดั ของโครงการ

โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทา
หรือปรับปรุง workflow ของหน่วยงาน
ในสานักงานอธิการบดี

จานวน workflow การ
ปฏิบัตงิ าน/การให้บริการ
ของหน่วยงานในสานัก
งานอธิการบดีที่การจัด
ทาใหม่ หรือปรับปรุง

P6

โครงการจัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน

จานวนคู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
อธิการบดี

สนอ.5

6

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
20 เรื่อง

................เรื่อง (*)

ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ส่วน/หน.ฝาย/หน.หน่วย

ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย

(*) คาอธิบายเป้าหมาย : จานวนคู่มอื การปฏิบัตงิ านในสานักงานอธิการบดี หมายถึงจานวนคู่มอื ที่จดั ทาใหม่/ปรับปรุงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 จานวนคู่มอื การปฏิบัตงิ านของหน่วยงานเดิมที่สงั กัดสานักงานอธิการบดีกอ่ นปรับโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ดาเนินการจัดทา
คู่มอื การปฏิบัตงิ าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 แล้วยังไม่แล้วเสร็จตามกาหนด ให้ดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหากมีเหตุอนั สมควรสามารถปรับจานวนคู่มอื ให้เป็นไปตาม
การปฏิบัตงิ านจริงได้ โดยประสานกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (กาหนดเป้าหมายไว้เดิม 85 เรื่อง) ในกลุ่มนี้มจี านวนคู่มอื ที่ตอ้ งดาเนินการ........เรื่อง
กลุ่ม 2 จานวนคู่มอื การปฏิบัตงิ านของหน่วยงานที่กอ่ นปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ไม่ได้สงั กัดสานักงานอธิการบดีหรือสังกัดสานักงานแต่ยกฐานะจากงาน
เป็นหน่วยงานระดับกอง (ส่วน) ให้ดาเนินการจัดทาคู่มอื เท่ากับจานวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งในกลุ่มนี้มคี ู่มอื ที่ตอ้ งจัดทาจานวน 20 เรื่อง ดังนี้
(1) ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จานวน 2 เรื่อง (งานประสานงานข่าวและประชาสัมพันธ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์)
(2) ส่วนพัฒนากายภาพ จานวน 4 เรื่อง
(3) ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จานวน 4 เรื่อง
(4) ส่วนวินัยและกฎหมาย จานวน 5 เรื่อง
(5) ส่วนกิจการเพื่อสังคม จานวน 3 เรื่อง
(6) ฝ่ายบริหารข้อมูลและทรัพยากร จานวน 1 เรื่อง
(7) ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร จานวน 1 เรื่อง

หมายเหตุ
นับจานวน workflow
รวม ของทุกหน่วยงาน
ในสานักงานอธิการบดี

ลาดับที่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

6
รหัส
โครงการ

7

2.1

สนอ.7

P7

โครงการ/กิจกรรมประหยัดทรัพยากร

สานักงานอธิการบดี
มีโครงการ/กิจกรรม
ประหยัดทรัพยากร

8

2.1

สนอ.8

P8

โครงการปรับปรุงสภาพกายภาพ
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของโครงการ

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
อย่างน้อย
2 โครงการ/กิจกรรม

มากกว่าร้อยละ 75

ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะอนุกรรมการประหยัด
ทรัพยากร สานักงานอธิการบดี
(หน.ฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ )
1. ผอ.ส่วนพัฒนากายภาพ
2. ผอ.ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สนอ.9

P9

โครงการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 1 โครงการ
เพื่อตอบคาถามตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ส่วนงานสนับสนุน
วิชาการ AS-EdPEx
ข้อ 4.2 การจัดการ
ความรู้ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ สานักงานอธิการบดี
(ผอ.สานักงานอธิการบดี)

10 2.1 สนอ.10

P 10

โครงการพัฒนางานวิจยั สถาบัน

ประธานคณะกรรมการวิจยั สถาบัน
งานสร้างสรรค์ สานักงานอธิการบดี
(ผอ.สานักงานอธิการบดี)

11 2.3 สนอ.11

P 11 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัตกิ ารสานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

9

2.2

มีโครงการวิจยั สถาบัน

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

ได้แผนยุทธศาสตร์และ ภายในเดือน
แผนปฏิบัตกิ ารสานักงาน สิงหาคม 2561
อธิการบดี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2565

คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ

