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สารบัญ หน้า



	 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์น้ัน	

นอกจากส่วนงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ 

แล้ว	ส่วนงานที่ทำาหน้าที่สนับสนุนก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญเช่นกัน	 โดยเฉพาะ

สำานักงานอธิการบดีที่เป็นส่วนงานสนับสนุนแกนกลางของมหาวิทยาลัย	 เป็นศูนย์กลาง

การบริหารจัดการ	การสนับสนุนภารกิจและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในทุกด้าน	 ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสำานักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กร

ที่มีสมรรถนะสูง	 สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและสถานการณ์ในอนาคตที่มี

ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้	 โดยการพัฒนานั้นจะต้องดำาเนินการเปลี่ยนผ่าน

ในประเด็นที่สำาคัญ	3	ประเด็น	ได้แก่การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

ที่มีความยึดติดกับระบบราชการไปสู่การมีโครงสร้างองค์กรที่กระชับคล่องตัวมีระบบงาน

ที่เป็นมาตรฐาน	 การพัฒนาบุคลากรที่ยังขาดความเชี่ยวชาญให้มีความรู้	 ความชำานาญ	

สามารถให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และกำากับดูแลส่วนงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นสำานักงานอัจฉริยะ

ที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของ

สำานักงานอธิการบดีฉบับนี้ได้กำาหนดยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค์	 ตัวชี้วัด	 รวมถึงโครงการ

ที่จะนำาสำานักงานอธิการบดีเปลี่ยนผ่านทั้ง	3	ประเด็น	และบรรลุการเป็น	SMART	Office

(สำานักงานอัจฉริยะและสมรรถนะสูง)	ภายในปี	2570	

สารรองอธกิารบดี
ฝ่ายบรหิารและทรพัยากรบุคคล
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	 ในนามของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 ขอขอบคุณ

คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 รวมทั้งประชาคมสำานักงานอธิการบดีที่ได้มีส่วนร่วม

ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำานักงานอธิการบดี	 พ.ศ.	 2566-2570	 ฉบับนี้	 และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมสำานักงานอธิการบดีจะได้ร่วมแรงร่วมใจดำาเนินการตามกรอบ

แผนยุทธศาสตร์และนำาพาสำานักงานอธิการบดีไปสู่การเป็น	 SMART	 Office	 ที่ช่วยสนับสนุน

และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	 “การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

เพื่อสังคม”	ได้อย่างมีคุณภาพในที่สุด

         

    

 

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ลัดดาวัลย์	ผิวทองงาม

	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

4 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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	 ด้วยแผนยุทธศาสตร์	 สำานักงานอธิการบดี	 ระยะ	 4	 ปี	 (พ.ศ.	 2562–2565)	

กำาลังจะสิ้นสุดลง	และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์	

20	 ปี	 (พ.ศ.	 2565–2580)	 ฉบับใหม่เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้ส่วนงานใช้เป็นแนวทาง

และหลักยึดในการปฏิบัติงานของส่วนงานในมหาวิทยาลัย	 	สำานักงานอธิการบดีในฐานะ

ส่วนงานกลางในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์

ฉบับใหม่ขึ้น	 โดยนำายุทธศาสตร์ที่	 2	 ของแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 “การเป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล”	ใช้เป็นหลักและแนวทางในการจัดทำาแผน	

	 คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำานักงานอธิการบดี	 ได้จัดทำา	 (ร่าง)	

แผนยุทธศาสตร์โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาคมสำานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง

ในทุกขั้น	ทั้งการให้ความคิดเห็นประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (SWOT	Analysis)

การกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจรวมไปถึงเป้าประสงค์	 ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ	 มาโดยลำาดับ

และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำาสำานักงานอธิการบดี	 ในการประชุมครั้งที่	

6/2565	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2565	

	 แผนยุทธศาสตร์สำานักงานอธิการบดี	พ.ศ.	2566–2570		ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	 ค่านิยม	 วัฒนธรรมองค์กรพร้อมทั้งให้คำานิยามเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน	

และกำาหนดยุทธศาสตร์จำานวน	3	ยุทธศาสตร์	ในการขับเคลื่อนสำานักงาน	ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	Smart	System	(การพัฒนาโครงสร้างองค์กร	ระบบและกลไก

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน)	ประกอบด้วย	2	เป้าประสงค์	4	ตัวชี้วัด

บทนำา
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6แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	Smart	People	(การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)	ประกอบด้วย

3	เป้าประสงค์	7	ตัวชี้วัด

	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 Smart	 Digital	 (การพัฒนาสำานักงานอัจฉริยะและการเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย)	ประกอบด้วย	2	เป้าประสงค์	4	ตัวชี้วัด

	 อนึ่ง	 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ถือเป็นกรอบแนวทางการดำาเนินงานในช่วงระยะเวลา

พ.ศ.	 2566–2570	 ของสำานักงานอธิการบดี	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำาไปแปลงเป็น

แผนปฏิบัติการประจำาปีเพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป

          

	 	 คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำานักงานอธิการบดี



กรอบแผนยุทธศาสตร์
สำานักงานอธกิารบดี

Vision
วสัิยทัศน์

Missionพันธกิจ

Core Values
ค่านิยม

Organizational
       Culture

วฒันธรรมองค์กร
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	 นิยามสำานักงานอัจฉริยะและสมรรถนะสูง
 1.	โครงสร้างองค์กรกระชับคล่องตัวและเชื่อมโยง

	 2.	บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจเฉพาะตำาแหน่ง

	 3.	มีการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	 4.	ระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว

	 5.	พื้นที่และสภาพแวดล้อมสำานักงานมีความเหมาะสม

วสัิยทัศน์
Vision

: SMART Office
   สำานักงานอจัฉรยิะและสมรรถนะสูง

8แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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	 นิยาม:	ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และกำากับดูแลในการทำางาน

อย่างผู้เชี่ยวชาญในทุกตำาแหน่งให้กับส่วนงานและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย

	 เพ่ือสนับสนุนภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้สำาเร็จ

อย่างมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล	

พันธกิจ
Mission

: เป็นศูนย์กลางการบรหิารจัดการ
  และสนับสนุนการขับเคล่ือน
  ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย
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	 นิยาม:	ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็น

ที่ตั้ง

	 นิยาม:	บริหารจัดการตามภาระงานได้ลุล่วงภายใต้ระเบียบ

และข้อบังคับ	 พร้อมปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำางานอย่าง

สร้างสรรค์

ค่านิยม
Core Values

 : SWU
 คำานึงถึง มศว ในทุกงานS

M   : Manageable
    จัดการได้ทุกส่ิง

10 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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 นิยาม:	กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	 ใฝ่หาความรู้และ

พัฒนาทักษะในการทำางาน

 นิยาม:	 รับผิดชอบในงาน	เพื่อให้งานสำาเร็จและบรรลุเป้าหมาย

 นิยาม:	บริหารจัดการ	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วยไมตรีจิต

และสามัคคีเพื่อความสำาเร็จขององค์กร

A

R

T

   : Active
    รูจ้รงิกระตือรอืรน้

   : Responsibility
      ทุกคนรบัผิดชอบ

  : Teamwork
   รูร้อบเป็นทีม
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“รกั มศว”
 

 (มีความรัก	ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็น	มศว	

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	และคำานึงถึง	มศว	เป็นลำาดับแรกเสมอ)

 “SWU’s  infinity”

วฒันธรรมองค์กร
Organizational 

Culture

12 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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เป้าประสงค์
ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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14 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสรา้งองค์กร
ระบบและกลไกการบรหิารท่ีมีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน)

ประเด็นท่ี 1 ทบทวน/ปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรให้มีความคล่องตัว

เป้าประสงค์ 1   

มีโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัว

เชื่อมโยงตอบสนองพันธกิจหลัก

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1. มีระบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  

ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง ลดความซํ้าซ้อน 

บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อการให้บริการแบบ One Stop Service

ครบ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 - นิสิต

 - บุคลากร

 - ประชาชนทั่วไป

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

- พิจารณาคัดเลือกข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากที่สุด

- จัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือผู้รับบริการควบคู่กันกับ Work Flow/Flow Chart 

  ตามมาตรฐาน ISO

- สํารวจ ทบทวนภาระงานของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกัน ให้สามารถดําเนินการได้  

  ภายในจุดเดียว

- วิเคราะห์โครงสร้างงานที่สามารถจัดเป็น One Stop Service

- จัดทําแนวปฏิบัติของภาระงานที่มีความเชื่อมโยงกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. 2567

(ปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 60

ปี พ.ศ. 2567 ร้อยละ 100)

2. โครงการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี



แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสรา้งองค์กร
ระบบและกลไกการบรหิารท่ีมีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน)

ประเด็นท่ี 1 ทบทวน/ปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรให้มีความคล่องตัว

เป้าประสงค์ 1   

มีโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัว

เชื่อมโยงตอบสนองพันธกิจหลัก

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1. มีระบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  

ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง ลดความซํ้าซ้อน 

บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อการให้บริการแบบ One Stop Service

ครบ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 - นิสิต

 - บุคลากร

 - ประชาชนทั่วไป

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

- พิจารณาคัดเลือกข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากที่สุด

- จัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือผู้รับบริการควบคู่กันกับ Work Flow/Flow Chart 

  ตามมาตรฐาน ISO

- สํารวจ ทบทวนภาระงานของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกัน ให้สามารถดําเนินการได้  

  ภายในจุดเดียว

- วิเคราะห์โครงสร้างงานที่สามารถจัดเป็น One Stop Service

- จัดทําแนวปฏิบัติของภาระงานที่มีความเชื่อมโยงกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. 2567

(ปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 60

ปี พ.ศ. 2567 ร้อยละ 100)

2. โครงการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี

15



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสรา้งองค์กร
ระบบและกลไกการบรหิารท่ีมีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน)
ประเด็นท่ี 2 สรา้งระบบและกลไกการบรหิารเพ่ือสนับสนุน
การบรหิารจัดการท่ีเป็นมาตรฐาน
เป้าประสงค์ 2  

มีระบบและกลไกการบริหารเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่

เป็นมาตรฐาน

1. มีการนําระบบมาตรฐานในการบริหารงานมาใช้

โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี

- การอบรมให้ความรู้บุคลากร

- ประกาศนโยบายคุณภาพ

- ทบทวนขั้นตอน กระบวนการ และคู่มือ

- การอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน

- การตรวจประเมินภายใน

- Pre-Audit

- Certification

- Surveillance I, II

2. ทุกหน่วยงานมีคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือ

ผู้รับบริการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โครงการจัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการ ในหน่วยงานของสํานักงาน

อธิการบดี

16 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  Smart System (การพัฒนาโครงสรา้งองค์กร
ระบบและกลไกการบรหิารท่ีมีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน)
ประเด็นท่ี 2 สรา้งระบบและกลไกการบรหิารเพ่ือสนับสนุน
การบรหิารจัดการท่ีเป็นมาตรฐาน
เป้าประสงค์ 2  

มีระบบและกลไกการบริหารเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่

เป็นมาตรฐาน

1. มีการนําระบบมาตรฐานในการบริหารงานมาใช้

โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี

- การอบรมให้ความรู้บุคลากร

- ประกาศนโยบายคุณภาพ

- ทบทวนขั้นตอน กระบวนการ และคู่มือ

- การอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน

- การตรวจประเมินภายใน

- Pre-Audit

- Certification

- Surveillance I, II

2. ทุกหน่วยงานมีคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือ

ผู้รับบริการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โครงการจัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการ ในหน่วยงานของสํานักงาน

อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570 17



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 1  เสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวสัิยทัศน์ 
เป้าประสงค์ 1

บุคลากรมีศักยภาพและ

สมรรถนะในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และมี

สมรรถนะครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570

  - สมรรถนะพื้นฐาน

  - สมรรถนะตามสายงาน

  - ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล

  - สมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

1. สํารวจและประเมินสมรรถนะทักษะบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ตามตําแหน่งและ

สายงาน

2. แผนพัฒนาบุคลากร (แผน IDP)

   - แผนพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

   - แผนพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน

   - แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล

   - แผนพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละสายงาน

   - ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละสายงาน

   - ติดตามประเมินผลการพัฒนา

4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล

   - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

   - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

   - ติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล

5. โครงการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

18 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 1  เสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวสัิยทัศน์ 
เป้าประสงค์ 1

บุคลากรมีศักยภาพและ

สมรรถนะในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และมี

สมรรถนะครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570

  - สมรรถนะพื้นฐาน

  - สมรรถนะตามสายงาน

  - ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล

  - สมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

1. สํารวจและประเมินสมรรถนะทักษะบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ตามตําแหน่งและ

สายงาน

2. แผนพัฒนาบุคลากร (แผน IDP)

   - แผนพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

   - แผนพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน

   - แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล

   - แผนพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละสายงาน

   - ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละสายงาน

   - ติดตามประเมินผลการพัฒนา

4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล

   - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

   - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

   - ติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล

5. โครงการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570 19



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 1  เสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวสัิยทัศน์ 

2. ร้อยละของบุคลากร  ได้รับการเลื่อนระดับ

ตําแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบตามมาตรฐานแต่ละตําแหน่ง ในปี พ.ศ. 2570

โครงการสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น

3. มีการครองกรอบตําแหน่งระดับ

ชํานาญการพิเศษ ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2570

ประเด็นท่ี 2  เสรมิสรา้งความรกัและผูกพันภายในองค์กร

เป้าประสงค์ 2

บุคลากรมีความรักและความ

ผูกพันในองค์กร

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

ออกแบบและสํารวจ วิเคราห์และสรุปความต้องการด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับ

ค่าครองชีพตามสถานการณ์ เสนอสํานักงานอธิการบดีพิจารณา

2. ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร

(Engagement) ของคนในองค์กร อยู่ในระดับ

มากที่สุด ในปี พ.ศ. 2570

โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร (Engagement)

- พัฒนาแบบประเมิน SWU’s Engagement

- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสํานักงานอธิการบดีท่ีมีคุณความดีหรือมีผลงานดีเด่น

- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น กีฬาสี งานสันทนาการ นันทนาการ

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 257020



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 1  เสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวสัิยทัศน์ 

2. ร้อยละของบุคลากร  ได้รับการเลื่อนระดับ

ตําแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบตามมาตรฐานแต่ละตําแหน่ง ในปี พ.ศ. 2570

โครงการสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น

3. มีการครองกรอบตําแหน่งระดับ

ชํานาญการพิเศษ ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2570

ประเด็นท่ี 2  เสรมิสรา้งความรกัและผูกพันภายในองค์กร

เป้าประสงค์ 2

บุคลากรมีความรักและความ

ผูกพันในองค์กร

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

ออกแบบและสํารวจ วิเคราห์และสรุปความต้องการด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับ

ค่าครองชีพตามสถานการณ์ เสนอสํานักงานอธิการบดีพิจารณา

2. ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร

(Engagement) ของคนในองค์กร อยู่ในระดับ

มากที่สุด ในปี พ.ศ. 2570

โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร (Engagement)

- พัฒนาแบบประเมิน SWU’s Engagement

- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสํานักงานอธิการบดีท่ีมีคุณความดีหรือมีผลงานดีเด่น

- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น กีฬาสี งานสันทนาการ นันทนาการ

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570 21



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 3  สรา้งสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดีและสุขภาวะท่ีดี
แก่บุคลากร 
เป้าประสงค์ 3

บุคลากรมีสภาพแวดล้อมการ

ทํางานและสุขภาวะที่ดี

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สํานักงาน

อธิการบดี ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

- สํารวจความต้องการของบุคลากร ต่อบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต้องการ

  ให้มี

- สํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Co-Working space

- จัดตั้ง Co-Working space

- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน่วยงาน

2. ระดับผลการประเมินสุขภาวะของบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมากที่สุด 

ในปี พ.ศ. 2570

การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี

22 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570



เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Smart People (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

ประเด็นท่ี 3  สรา้งสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดีและสุขภาวะท่ีดี
แก่บุคลากร 
เป้าประสงค์ 3

บุคลากรมีสภาพแวดล้อมการ

ทํางานและสุขภาวะที่ดี

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สํานักงาน

อธิการบดี ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

- สํารวจความต้องการของบุคลากร ต่อบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต้องการ

  ให้มี

- สํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Co-Working space

- จัดตั้ง Co-Working space

- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน่วยงาน

2. ระดับผลการประเมินสุขภาวะของบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมากที่สุด 

ในปี พ.ศ. 2570

การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  Smart Digital (การพัฒนาสำานักงานอจัฉรยิะ
และการเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัย) 
ประเด็นท่ี 1 ส่งเสรมิการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นการบรหิาร
และปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 1

สํานักงานอธิการบดีใช้ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

และปฏิบัติงาน

1. สํานักงานอธิการบดีเป็น Smart Digital 

 (e - office)  ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570

1. โครงการ e - office ของสํานักงานอธิการบดี

- พัฒนาระบบ Loin แบบ one URL เป็น Portal Web

- พัฒนาระบบ E - office (e - Saraban, e - Signature & e - Workflow)

2. สํานักงานอธิการบดีเป็นสํานักงานไร้กระดาษ

ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์

- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม Form Service

- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม e File และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ประเด็นท่ี 2 สรา้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของสำานักงานอธกิารบดีให้สามารถเชือ่มโยงกัน    
เป้าประสงค์ 2

สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์

รวมข้อมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ที่ทันสมัย

เชื่อถือได้ และปลอดภัย

1. มี SWU Information and Data Center 

(SWU IDC) ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ปลอดภัย

 โครงการพัฒนา SWU Information and Data Center (SWU IDC)

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศสํานักงานอธิการบดี มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

กิจกรรมติดตามและประเมินผล

24 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  Smart Digital (การพัฒนาสำานักงานอจัฉรยิะ
และการเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัย) 
ประเด็นท่ี 1 ส่งเสรมิการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นการบรหิาร
และปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 1

สํานักงานอธิการบดีใช้ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

และปฏิบัติงาน

1. สํานักงานอธิการบดีเป็น Smart Digital 

 (e - office)  ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570

1. โครงการ e - office ของสํานักงานอธิการบดี

- พัฒนาระบบ Loin แบบ one URL เป็น Portal Web

- พัฒนาระบบ E - office (e - Saraban, e - Signature & e - Workflow)

2. สํานักงานอธิการบดีเป็นสํานักงานไร้กระดาษ

ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์

- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม Form Service

- พัฒนาระบบจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม e File และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ประเด็นท่ี 2 สรา้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของสำานักงานอธกิารบดีให้สามารถเชือ่มโยงกัน    
เป้าประสงค์ 2

สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์

รวมข้อมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ที่ทันสมัย

เชื่อถือได้ และปลอดภัย

1. มี SWU Information and Data Center 

(SWU IDC) ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ปลอดภัย

 โครงการพัฒนา SWU Information and Data Center (SWU IDC)

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศสํานักงานอธิการบดี มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุดในปี พ.ศ. 2570

กิจกรรมติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
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	 1.	มีโครงสร้างองค์กรครอบคลุมและช่วยสนับสนุน

ทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	(Structure)	

	 2.	มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ

(System)	

	 3.	ผู้บริหารองค์กรให้ความสำาคัญกับบุคลากร	สนับสนุน

ในการปฏิบัติงานและให้โอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ

(Style)

SWOT
สำานักงานอธกิารบดี

จุดแข็ง
Strengths

28 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570



 1.	ระเบียบ	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ยังยึดติด

กับระบบราชการ	ไม่เป็นปัจจุบันเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

(System)

  2.	ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีขาดการบูรณาการข้อมูล

อย่างเป็นระบบการสื่อสารและการประสานงานไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	(System)

	 3.	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลง	(Staff)

 

จุดออ่น
Weaknesses

29



	 1.	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้การปฏิบัติ

งานสะดวก	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	(Technology)

	 2.	การเปลี่ยนแปลงของสังคม	กฎหมาย	นโยบายภาครัฐ

รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	19	ส่งผลให้

สำานักงานอธิการบดี	นำาเทคโนโลยีมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทำางานให้มีความสะดวกรวดเร็ว	ยืดหยุ่นและช่วยให้ผู้รับบริการ

เข้าถึงบริการได้มากขึ้น	(Social)

 3.	แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	20	ปี	มีเป้าหมายที่กำาหนด

ทิศทางการทำางานที่ชัดเจน	และมีตัวชี้วัดที่สร้างความท้าทายใน

การทำางาน	(Political)

โอกาส
Opportunities

30 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570



ภาวะคุกคาม
Threats

	 1.		กฎหมายและข้อบังคับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทำาให้

มหาวิทยาลัยต้องดำาเนินการปรับเปลี่ยนตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ	(Legal)

	 2.		สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	19	

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของบุคลากร

ให้เท่าทันเทคโนโลยี	(Technology)

	 3.		การเปลี่ยนแปลงของสังคมโครงสร้างประชากร

เปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดลดลง	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อแข่งขันกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	(Social)

31



32 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์
สำานักงานอธกิารบดี

	 เดือนพฤศจิกายน	2564
 1.	จัดทำาแผนปฏิบัติการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	และกำาหนดแนวทาง

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	สำานักงานอธิการบดี

	 2.	ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร	

(SWOT	Analysis)	จากประชาคมสำานักงานอธิการบดี



	 เดือนธันวาคม	2564
 วิเคราะห์ผลสำารวจและกำาหนดประเด็นสภาพแวดล้อมองค์กร	(SWOT)

33



34 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

	 เดือนมกราคม	2565
 ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นค่านำ้าหนักความสำาคัญต่อประเด็น

สภาพแวดล้อมองค์กร	(SWOT)	จากประชาคมสำานักงานอธิการบดี



แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

	 เดือนกุมภาพันธ์	2565
 1.	พิจารณาผลสำารวจและกำาหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์สำานักงานอธิการบดี	

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	วัฒนธรรมองค์กร	

	 2.	ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	กรอบแผนยุทธศาสตร์

และการให้คำานิยามวัฒนธรรมองค์กรจากประชาคมสำานักงานอธิการบดี
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36 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

	 เดือนมีนาคม	2565
 1.	พิจารณาผลสำารวจความคิดเห็นและกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์

	 2.	กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
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	 เดือนเมษายน	2565
 1.	ประชุมสัมมนาผู้แทนประชาคมสำานักงานอธิการบดีเพื่อรับฟังความคิดเห็น

และรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

	 2.	พิจารณาความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำา	(ร่าง)	ตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์	สำานักงานอธิการบดี	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566-2570)



38 แผนยุทธศาสตร ์สำานักงานอธกิารบดี
พ.ศ. 2566 – 2570

	 เดือนพฤษภาคม	2565
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	สำานักงานอธิการบดี	

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566-2570)	

	 เดือนมิถุนายน	2565	
 นำาเสนอ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	สำานักงานอธิการบดี	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566	

-2570)	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำาสำานักงานอธิการบดี
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1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ลัดดาวัลย์	ผิวทองงาม	 ประธานกรรมการ
	 (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล)	
2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิรินันท์	พงศ์เมธีกุล)	 กรรมการ
	 (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์	 กรรมการ
	 (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม)
4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันติ	เติมประเสริฐสกุล	 กรรมการ
	 (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
5.	 นายวรวุธ		เหล็กหมื่นไวย	 กรรมการ
	 (ผู้อำานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล)
6.	 นางสาวนาถลดา	เลาหะราวี	 กรรมการ
	 (ผู้อำานวยการส่วนกิจการนิสิต)
7.	 นางสาวศิริขวัญ		ญาณปัญญา	 กรรมการ
	 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
8.	 นางสาวสุทิสา	ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ	 กรรมการ
	 (หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร)
9.	 นายทศพล		ขำาจิตรสุทธิ	์ กรรมการและเลขานกุาร
	 (ผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์)
10.	นายสุรเชษฐ์	กันติชาพิพัฒน์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 (รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน)
11.	นางสาวจิตตาภัทร์	ชะอุ่มผล		 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำานาญการ)
12.	นายวุฒิชัย		วิเชียรศิริกาญกุล	 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	

คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
สำานักงานอธกิารบดี
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