




งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท)

G1 : มีทิศทางและ KPI-1 มีแผนยุทธศาสตร์ 1 แผน P1 โครงการจัดท าแผน 110,000 คณะกรรมการจัดท าแผน
กรอบแนวทาง ส านักงานอธิการบดี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี
การบริหารจัดการ (พ.ศ. 2566 -  2570) ส านักงานอธิการบดี
และปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

KPI-2 มีแผนปฏิบัติการ 1 แผน
ส านักงานอธิการบดี 
(พ.ศ. 2566 - 2570)

G2 : มีกระบวนการ KPI-3 จ านวนระบบการปฏิบัติ 3 P2 โครงการปรับปรุงระบบการ ไม่ใช้งบ 1. ส่วนพัฒนากายภาพ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ งานท่ีเช่ือมโยงกันระหว่าง Workflow ปฏิบัติงานและข้ันตอนการให้ ประมาณ 2. ส่วนพัฒนาความย่ังยืน
มีประสิทธิผล หน่วยงานภายในส านักงาน บริการการขอใช้อาคารสถานท่ี 3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
และประสิทธิภาพ อธิการบดี และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 4. ส่วนทรัพยากรบุคคล

และการจัดเก็บรายได้เข้า 5. ส่วนการคลัง
มหาวิทยาลัยหรือสวัสดิการ
P3 โครงการปรับปรุงระบบการ ไม่ใช้งบ 1. ผอ.ส่วนกิจการนิสิต
ปฏิบัติงานและข้ันตอนการให้ ประมาณ 2. ผอ.ส่วนส่งเสริมและ
บริการนิสิต (ประเภททุนการ บริการการศึกษา
ศึกษา) 3. ผอ.ส่วนการคลัง

P4 โครงการปรับปรุงระบบ ไม่ใช้งบ 1. ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
การปฏิบัติงานและข้ันตอน ประมาณ การส่ือสารองค์กร
การให้บริการการขอใช้ส่ือ 2. ผอ.ส่วนพัฒนากายภาพ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ภายใน 3. ผอ.ส่วนพัฒนาความย่ังยืน
มหาวิทยาลัย 4. ผู้แทนส านักส่ือและเทคโนโลยี 

การศึกษา

แผนปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานท่ี 1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ปี พ.ศ. 2565ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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งบประมาณ
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G3 : มีเทคโนโลยี KPI-4 ร้อยละจ านวนเว็บไซต์ ร้อยละ100 P5 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ใช้งบ 1. คณะกรรมการเทคโนโลยี อบรม Online
สารสนเทศและ ของหน่วยงานภายใน ส านักงานอธิการบดี ประมาณ สารสนเทศและการส่ือสาร
การส่ือสารท่ีมีคุณภาพ ส านักงานอธิการบดีท่ีมีข้อมูล ส านักงานอธิการบดี

สารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย
และเป็นปัจจุบัน

G4 : มีการสร้างและ KPI-5 จ านวนองค์ความรู้ 3 เร่ือง P6 โครงการจัดการความรู้ เร่ือง 17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้  คณะกรรมการจัดการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงานอธิการบดี ความรู้ฯ ประกอบด้วย
ในส านักงานอธิการบดี ความรู้ ของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหาร ประธานฯ
2. หน.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กรรมการ  และ
3. กรรมการอีก 2 คน
4. นส.สิริพัฒน์  ชลคีรี
กรรมการและเลขานุการ

P7 โครงการจัดการความรู้ เร่ือง 17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้
การเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณ ส านักงานอธิการบดี 
หนังสือ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ
งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

P8 โครงการจัดการความรู้ 17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้
เร่ือง การจัดประชุมผ่าน Zoom ส านักงานอธิการบดี 
ท่ีเป็นมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
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งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. (บาท)

G5 : บุคลากรมีสมรรถนะ KPI-6 ร้อยละของผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า P9 โครงการพัฒนาผู้บริหาร 70,000 ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการของส านักงาน ร้อยละ 90 สายปฏิบัติการ  ส านักงาน หมายถึงผู้อ านวยการ

อธิการบดีท่ีได้รับการพัฒนา อธิการบดี ส่วน หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน

KPI-7 ร้อยละของบุคลากร ไม่น้อยกว่า P10 โครงการพัฒนาบุคลากร ไม่ใช้งบ หน.ฝ่ายบริหารข้อมูล อบรม Online
ส านักงานงานอธิการบดี ร้อยละ 80 ด้าน IT ส าหรับบุคลากรส านักงาน ประมาณ ทรัพยากร
ระดับปฏิบัติการข้ึนไป ผ่านการ อธิการบดี ระดับปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถนะด้าน IT ข้ึนไป
ท่ีเป็นทักษะด้านพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
KPI-8 ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 100 P11 การพัฒนาบุคลากร ใช้งบประมาณ ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย 1. เป็นโครงการของ
ในส านักงานงานอธิการบดี ตามสายงาน ส าหรับบุคลากร ของแต่ละ แต่ละหน่วยงานภายใน
ท่ีมีบุคลากรระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการข้ึนไป หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี
ข้ึนไป  ได้รับการอบรม/พัฒนา 2. ส่วนทรัพยากรบุคคล
ตามสายงาน อย่างน้อยร้อยละ ประสานการรายงานข้อมูล
80

G6 : ผู้รับบริการ KPI-9 ร้อยละของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า P12 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 110,000 ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล หน.ฝ่ายบริหารข้อมูล
มีความพึงพอใจ ภายในส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 60 บุคลากรส านักงานอธิการบดี ทรัพยากร รับผิดชอบ
ต่อการให้บริการ ท่ีได้รับการประเมินความพึง ส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร พอใจ ค่าเฉล่ียผลการประเมิน โดยจัดท าแบบสอบถาม
ส านักงานอธิการบดี ต้ังแต่ 4 ข้ึนไป P13 การพัฒนาการให้บริการ ใช้งบประมาณ ผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่าย และ QR Code 

ของหน่วยงานภายในส านักงาน ของแต่ละ ให้หน่วยงานภายใน
อธิการบดี หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี

ด าเนินการส ารวจ

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
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