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วิสัยทัศน์ (Vision)
SMART Office (ส ำนักงำนอัจฉริยะและสมรรถนะสูง)

พันธกิจ (Mission)
เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำร ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย

ค่านิยม (Core Values)
S: SWU (ค านึงถึง มศว ในทุกงาน)
นิยำม:  ปฏิบัติงำนโดยยึดประโยชน์ของมหำวิทยำลัยเป็นท่ีต้ัง

M: Manageable (จัดการได้ทุกส่ิง)
นิยำม:  บริหำรจัดกำรตำมภำระงำนได้ลุล่วงภำยใต้ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมปรับตัวเพ่ือแก้ไขปัญหำ

ในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์

A: Active (รู้จริงกระตือรือร้น)
นิยำม:  กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทักษะในกำรท ำงำน

R: Responsibility (ทุกคนรับผิดชอบ)
นิยำม:  รับผิดชอบในงำน เพ่ือให้งำนส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำย

T: Team Work (รู้รอบเป็นทีม)
นิยำม:  บริหำรจัดกำร ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยไมตรีจิตและสำมัคคีเพ่ือควำมส ำเร็จขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
“รัก มศว” (มีควำมรัก ภำคภูมิใจในศักด์ิศรีของควำมเป็น มศว ปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งม่ัน

และค ำนึงถึง มศว เป็นล ำดับแรกเสมอ)
“SWU’s infinity”

นิยำม:  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแลในกำรท ำงำนอย่ำงผู้เช่ียวชำญในทุกต ำแหน่ง ให้กับส่วนงำน
และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจทุกด้ำนของมหำวิทยำลัยให้ส ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ
และมีธรรมำภิบำล

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2566 - 2570



เป้าหมาย 5 ปี
2566-2570 66 67 68 69 70

1. มีระบบ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน  ฐานข้อมูลที่มีความ
เชื่อมโยง ลดความซํ้าซ้อน 
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
 เพื่อการให้บริการแบบ One Stop
 Service : OSS

- ดําเนินการ
จัดทําระบบ
บริการ OSS

ครบ 3 
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นิสิต 
บุคลากร 

ประชาชนทั่วไป
ภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568

ดําเนินการ
จัดทําระบบ
บริการ OSS 
แล้วเสร็จ

อย่างน้อย 1 
เรื่อง

ดําเนินการ
จัดทําระบบ
บริการ OSS 
แล้วเสร็จ

อย่างน้อย 1 
เรื่อง

ดําเนินการ
จัดทําระบบ
บริการ OSS 

ครบ 3 
กลุ่มเป้าหมาย

ติดตาม
ประเมินผล 
ปรับปรุงให้
สมบูรณ์

ติดตาม
ประเมินผล 
ปรับปรุงให้
สมบูรณ์

สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service : OSS) 
- พิจารณาคัดเลือกข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ที่มี
ผลกระทบต่อผู้รับบริการมากที่สุดเป็นสําคัญ
- สํารวจ/ทบทวนภาระงานของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยง
กัน ให้สามารถดําเนินการได้ ณ จุดเดียว
- วิเคราะห์โครงสร้างงานที่สามารถจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
- จัดทําแนวปฏิบัติของภาระงานที่มีความเชื่อมโยงกันโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการควบคู่กับ  
Work Flow/Flow Chart ตามมาตรฐาน ISO

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- คณะทํางานโครงการที่1

2. หน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

- ทุกหน่วยงานมี
โครงสร้างที่มี
ความคล่องตัว 

สามารถ
ตอบสนอง

พันธกิจ/ภารกิจ
ของหน่วยงาน 
ได้อย่างมีประ
สิทธภาพและ
ประสิทธิผล

ทุกหน่วยงาน
ในสํานักงาน
อธิการบดี
ทบทวน/
ปรับปรุง
โครงสร้าง
การบริหาร

ทุกหน่วยงาน
ในสํานักงาน
อธิการบดี

ต้องปรับปรุง
โครงสร้าง

การบริหารให้
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุง

โครงสร้างให้มี
ความคล่องตัว 

สามารถ
ตอบสนอง
พันธกิจ/

ภารกิจของ
หน่วยงาน ให้
มีประสิทธภาพ

และ
ประสิทธิผล
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุง

โครงสร้างให้มี
ความคล่องตัว 

สามารถ
ตอบสนอง
พันธกิจ/

ภารกิจของ
หน่วยงาน ให้
มีประสิทธภาพ

และ
ประสิทธิผล
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุง

โครงสร้างให้มี
ความคล่องตัว 

สามารถ
ตอบสนอง
พันธกิจ/

ภารกิจของ
หน่วยงาน ให้
มีประสิทธภาพ

และ
ประสิทธิผล
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
ส่งเสริมสํานักงานอธิการบดี
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. โครงการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง โครงสร้าง
สํานักงานอธิการบดี

  - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- คณะทํางานโครงการที่ 2

เวอร์ชัน12 วันที่ 25 มกราคม 2566

1. มีโครงสร้างองค์กรที่
คล่องตัวมีความเชื่อมโยง
ตอบสนองพันธกิจหลักและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบและกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ISO)
ประเด็นที่ 1 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว

หน้า 1 จาก 5



เป้าหมาย 5 ปี
2566-2570 66 67 68 69 70

แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบและกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ISO)

2. มีระบบและกลไกการบริหาร
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่เป็นมาตรฐาน ISO

1. มีการนําระบบมาตรฐานในการ
บริหารงานมาใช้ดําเนินการ 
โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015

- ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 
9001: 2015

ดําเนินงาน
และติดตาม
กิจกรรมให้
บรรลุตาม
เป้าหมาย

ดําเนินงาน
และติดตาม
กิจกรรมให้
บรรลุตาม
เป้าหมาย

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน

Surveillance 
V1

Surveillance 
V2

มีรูปแบบการทํางานที่เป็น
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 สากล

4. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักงานอธิการบดีตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ สํานักงาน
อธิการบดี
    2)  การอบรมให้ความรู้บุคลากร
          - ISO9001: Requirement
          - ISO9001: Risk
          - ISO9001: Documentation 
    3)  ประกาศนโยบายคุณภาพ
    4)  ทบทวนขั้นตอน กระบวนการ และคู่มือ
    5)  การอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน
          - ISO9001: Internal Audit
    6)  การตรวจประเมินภายใน
    7) Pre-Audit (Option)
    8) Certification (AUDIT)
         - Stage 1: ตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
         - Stage 2: Certificate
    9) Surveillance V1: ตรวจประเมินพื่อติดตามครั้งที่ 1
    10) Surveillance V2: ตรวจประเมินพื่อติดตามครั้งที่ 2

     - คณะกรรมการ
บริหารงานคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี 

2. ทุกหน่วยงาน มีคู่มืผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือผู้รับบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 

จํานวน
คู่มือ (ร้อยละ)

มีคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการร้อย
ละ 100 

มาตรฐาน ISO 
9001: 2015

ดําเนินการ
จัดทําคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการ
ให้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ50

ดําเนินการ
จัดทําคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการ
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ติดตาม 
ประเมินผล
การใช้งาน

คู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการ
และปรับปรุง
แก้ไขคู่มือให้
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ติดตาม 
ประเมินผล
การใช้งาน

คู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการ
และปรับปรุง
แก้ไขคู่มือให้
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

ติดตาม 
ประเมินผล
การใช้งาน

คู่มือ
ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่มือ

ผู้รับบริการ
และปรับปรุง
แก้ไขคู่มือให้
แล้วเสร็จร้อย

ละ 100

มีรูปแบบการทํางานที่เป็น
มาตรฐาน ISO 9001: 2015  
เดียวกัน

3. โครงการจัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการใน
หน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี
- สํารวจ รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการ
- จัดทําหมวดหมู่เอกสาร และออกแบบรูปแบบฟอร์ม
ผู้รับบริการให้เป็นมาตรฐาน ISOสํานักงานอธิการบดี
- สร้างระบบ การจัดเก็บและสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- จัดอบรมวิธีการจัดทําคู่มือดิจิทัลเพื่อสร้างมาตรฐาน ISO
เดียวกันในสํานักงานอธิการบดี
- หน่วยงานดําเนินการปรับปรุงและจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
และคู่มือผู้รับบริการให้ครบถ้วน
- รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการทุกหน่วยงาน
นําเสนอต่อกรรมการสํานักงานอธิการบดี
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการให้
เป็นมาตรฐาน ISO สํานักงานอธิการบดี เป็นระยะ

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- คณะทํางานโครงการที่ 3

เวอร์ชัน12 วันที่ 25 มกราคม 2566

ประเด็นที่ 2 สร้างระบบและกลไกการบริหารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ISO

หน้า 2 จาก 5



เป้าหมาย 5 ปี
2566-2570 66 67 68 69 70

แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบหลัก

2. ร้อยละของบุคลากร ได้รับการ
เลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 
ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามมาตรฐาน แต่ละตําแหน่ง

ร้อยละ ร้อยละ 50 ของ
ผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบตาม
มาตรฐาน แต่
ละตําแหน่ง

10 20 30 40 50 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ 
ตามตําแหน่งและสายงาน

6. โครงการสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรให้มีการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอให้มีการมอบรางวัล(เงิน/เกียรติบัตร) สําหรับผู้ที่
ได้รับการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 6

3. มีการครองกรอบตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ

ร้อยละ ร้อยละ 30 
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2570

5 10 15 20 30 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ 
ตามตําแหน่งและสายงาน

6. โครงการสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรให้มีการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอให้มีการมอบรางวัล(เงิน/เกียรติบัตร) สําหรับผู้ที่
ได้รับการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 6
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     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 5

บุคลากรมีสมรรถนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน ตําแหน่งและสาย
งานของมหาวิทยาลัย

5. โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP)
1. สํารวจและประเมินสมรรถนะ ทักษะ บุคลากรสํานักงาน
อธิการบดี ตามตําแหน่งและสายงาน
- กําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
- ประเมินระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งและสายงานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
(Competency gap)
- ประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษ และระดับทักษะด้าน
ดิจิทัล
2. แผนพัฒนาบุคลากร (แผน IDP)
- แผนพัฒนาสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
- แผนพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
- แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล
- แผนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน แต่ละสายงาน
- ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ละ
สายงาน
- ติดตามประเมินผลการพัฒนา
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

100755025ได้แผน 
พัฒนา

บุคลากรราย  
 บุคคล (IDP)

ร้อยละ 100
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2570

1. บุคลากรมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์

ร้อยละ1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ
- สมรรถนะพื้นฐาน
- สมรรถนะตามสายงาน
- ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ 
ด้านดิจิทัลและมีสมรรถนะครบถ้วน
- การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารใน
สํานักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)
ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
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ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบสวัสดิการที่
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากที่สุด

ระดับ
ความ

พึงพอใจ

มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2570

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด  ออกแบบ และสํารวจ สรุป วิเคราะห์ สวัสดิการให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพตามสถานการณ์ปัจจุบันเสนอ
สํานักงานอธิการบดีพิจารณา

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2. ผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Engagement) ของคน
ในองค์กร อยู่ในระดับ
มากที่สุด

ระดับผลการ
ประเมิน

ระดับมากที่สุด 
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2570

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 7. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 
(Engagement)
- พัฒนาแบบประเมิน SWU’s Engagement
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่
มีคุณความดีหรือมีผลงานดีเด่น
- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น กีฬาสี งานสันทนาการ 
นันทนาการ

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 7

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
 สํานักงานอธิการบดี ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก

ระดับ
ความพึงพอใจ

มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2570

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 8. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน
- สํารวจความต้องการของบุคลากร ต่อบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ต้องการ
- สํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Co-Working space
- จัดตั้ง Co-Working space      
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน่วยงาน

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 8

2. ระดับผลการประเมินสุขภาวะ
ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

ระดับ
ผลการประเมิน

ระดับดีมากใน
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2570

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 7. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 
(Engagement)
- ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- คณะทํางานโครงการที่ 7

เวอร์ชัน12 วันที่ 25 มกราคม 2566

2. บุคลากรมีความรักและ
ความผูกพันในองค์กร

ประเด็นที่ 2 เสริมสร้างความรักและผูกพันภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

เสริมสร้างความรักความผูกพัน
ของบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดี

3. บุคลากรมีสภาพแวดล้อม
การทํางานและสุขภาวะที่ดี

ประเด็นที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร
สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี

หน้า 4 จาก 5
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ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบหลัก

1. สํานักงานอธิการบดีเป็น 
Smart Digital (e - office)

ร้อยละ ร้อยละ 100
 ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

60 70 100 100 100 สร้างระบบด้านดิจิตัลที่ทันสมัย 
และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีทุกระดับ

9. โครงการ e - office ของสํานักงานอธิการบดี
- พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสํานักงานอธิการบดี 
ที่เป็นมาตรฐาน ISO และเชื่อมโยงกัน (ระบบสําหรับผู้บริหาร
 ระบบสําหรับผู้ปฏิบัติงาน)
- พัฒนาระบบ Loginแบบ one URL เป็น Portal Web
- พัฒนาระบบ E-office ของสํานักงานอธิการบดี 
ประกอบด้วย e-Saraban, e-Signature& e-Workflow

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- คณะทํางานโครงการที่ 9

2. สํานักงานอธิการบดีเป็นสํานักงาน
ไร้กระดาษ ขึ้นกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ

ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 
ของจํานวน
แบบฟอร์มที่
พร้อมพัฒนา

ให้เป็นระบบได้

ร้อยละ 70 
ของจํานวน
แบบฟอร์มที่
พร้อมพัฒนา

ให้เป็นระบบได้

ร้อยละ 100 
ของจํานวน
แบบฟอร์มที่
พร้อมพัฒนา

ให้เป็นระบบได้

ร้อยละ 100 
ของจํานวน
แบบฟอร์มที่
พร้อมพัฒนา

ให้เป็นระบบได้

ร้อยละ 100 
ของจํานวน
แบบฟอร์มที่
พร้อมพัฒนา

ให้เป็นระบบได้

สนับสนุนการลดการใช้กระดาษ
โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

10. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสืบค้น
อิเล็กทรอนิกส์ (การทํา Digital Transformation) 
เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์การ (ERM) แบบ Paperless 
ผ่าน Internet ที่ปลอดภัยและสมบูรณ์แบบ รองรับการทํา
ระบบมาตรฐาน ISO สํานักงานอธิการบดี
- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม Form service
- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม eFile  และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ                 
- พัฒนาระบบสําหรับการจัดเก็บ คน้หา และสํารองข้อมูล
และเอกสารในการทํางานที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาที่มีความ
ปลอดภัย
- การดําเนินงานจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- คณะทํางานโครงการที่ 10

1. มี SWU Information and Data
 Center (SWU IDC) 
ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ปลอดภัย 
ดําเนินการสอดคล้อง กับเรื่อง One 
Stop Service : OSS

ข้อที่บรรลุ SWU 
Information 
and Data 

Center (SWU 
IDC) ที่ทันสมัย 

เชื่อถือได้ 
ปลอดภัย

1,2 3 4 4 4 บูรณาการข้อมูลพื้นฐานนําไปสู่
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์

11. โครงการพัฒนา SWU Information and Data 
Center (SWU IDC) 
- สํารวจและรวบรวมความต้องการ ระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์ด้านไอทีของสํานักงานอธิการบดี เสนอผลการ
วิเคราะห์ เพื่อนัดทําแผนงาน เพื่อพัฒนาและติดตาม
- พัฒนาระบบรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโดยเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 3 ด้าน นิสิต บุคคล และ
การเงิน

     - คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- คณะทํางานโครงการที่ 11

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศสํานักงานอธิการบดี
 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด

ระดับความ
พึงพอใจ

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก

ที่สุดใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด ส่งเสริมการใช้สารสนเทศของ
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี

จัดทํากิจกรรมเพื่อติดตาม และสํารวจความพึงพอใจ พร้อม
นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ  และนําข้อมูลมา
เสนอแนะและวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     คณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3

สรุป : 3 ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น 7 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัด  เวอร์ชัน12 วันที่ 25 มกราคม 2566

1. สํานักงานอธิการบดีใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
และปฏิบัติงาน

2. สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์
รวมข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ที่ทันสมัย
เชื่อถือได้ และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart Digital (การพัฒนาสํานักงานอัจฉริยะและการเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย)
ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ 2 สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดีให้สามารถเชื่อมโยงกัน
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