แผนปฏิบัตกิ าร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานที่ 1 การพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์
G1 : มีทิศทางและ
กรอบแนวทางการ
บริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

G2 : มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

KPI-1 มีแผนยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี 20 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2580)

1 แผน

KPI-2 มีแผนปฏิบัติการ
สานักงานอธิการบดี
(พ.ศ. 2566 - 2570)

1 แผน

KPI-3 จานวนระบบการปฏิบัติ
งานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี

โครงการ
P1 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
สานักงานอธิการบดี

3
P2 โครงการปรับปรุงระบบการ
Workflow ปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้
บริการการขอใช้อาคารสถานที่
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และการจัดเก็บรายได้เข้า
มหาวิทยาลัยหรือสวัสดิการ
P3 โครงการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้
บริการนิสิต (ประเภททุนการ
ศึกษา)
P4 โครงการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้
บริการการขอใช้สื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ
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)
110,000 คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ 1. ส่วนพัฒนากายภาพ
ประมาณ 2. ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
4. ส่วนทรัพยากรบุคคล
5. ส่วนการคลัง
ไม่ใช้งบ 1. ผอ.ส่วนกิจการนิสิต
ประมาณ 2. ผอ.ส่วนส่งเสริมและ
บริการการศึกษา
3. ผอ.ส่วนการคลัง
ไม่ใช้งบ 1.. ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
ประมาณ การสื่อสารองค์กร
2.. ผอ.ส่วนพัฒนากายภาพ
3. ผอ.ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
4. ผู้แทนสานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

G3 : มีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ

KPI-4 ร้อยละจานวนเว็บไซต์
ของหน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดีที่มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน

G4 : มีการสร้างและ
พัฒนาการจัดการความรู้
ในสานักงานอธิการบดี

KPI-5 จานวนองค์ความรูท้ ี่
เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรู้

เป้าหมาย

โครงการ

ร้อยละ100 P5 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
สานักงานอธิการบดี

3 เรือ่ ง

ปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ
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)
ไม่ใช้งบ 1. คณะกรรมการพัฒนา
ประมาณ เว็บไซต์สานักงาน
อธิการบดี
2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย

P6 โครงการจัดการความรู้ เรือ่ ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักงานอธิการบดี

17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี

P7 โครงการจัดการความรู้ เรือ่ ง
การเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณ
หนังสือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี

P8 โครงการจัดการความรู้ เรือ่ ง
การจัดประชุมผ่าน Zoom
ที่เป็นมาตรฐาน

17,800 คณะกรรมการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ
อบรม Online

คณะกรรมการจัดการ
ความรูฯ้ ประกอบด้วย :1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ประธานฯ
2. หน.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กรรมการ และ
3. กรรมการอีก 2 คน
4. นส.สิริพัฒน์ ชลคีรี
กรรมการและเลขานุการ
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แผนงานที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มคี ุณภาพ
เป้าประสงค์
G5 : บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
KPI-6 ร้อยละของผู้บริหาร
สายปฏิบัติการของสานักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า P9 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ร้อยละ 90 สายปฏิบัติการ สานักงาน
อธิการบดี

KPI-7 ร้อยละของบุคลากร
ไม่น้อยกว่า
สานักงานงานอธิการบดี
ร้อยละ 80
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ได้รับ
การพัฒนา สมรรถนะด้าน IT
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
KPI-8 ร้อยละของหน่วยงาน
ร้อยละ 100
ในสานักงานงานอธิการบดี
ที่มีบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป ได้รับการอบรม/พัฒนา
ตามสายงาน อย่างน้อยร้อยละ
80
G6 : ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

KPI-9 ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี
ที่ได้รับการประเมินความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

โครงการ

P10 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT สาหรับบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป
P11 การพัฒนาบุคลากร
ตามสายงาน สาหรับบุคลากร
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

ปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ
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)
70,000 ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

ไม่ใช้งบ หน.ฝ่ายบริหารข้อมูล
ประมาณ ทรัพยากร

ใช้งบประมาณ ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย

ของแต่ละ
หน่วยงาน

หมายเหตุ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ
หมายถึงผู้อานวยการ
ส่วน หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน
อบรม Online

1. เป็นโครงการของ
แต่ละหน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
2. ส่วนทรัพยากรบุคคล
ประสานการรายงานข้อมูล

ไม่น้อยกว่า P12 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ร้อยละ 60 บุคลากรสานักงานอธิการบดี

P13 การพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี

110,000 ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

ใช้งบประมาณ ผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่าย

ของแต่ละ
หน่วยงาน

หน.ฝ่ายบริหารข้อมูล
ทรัพยากร รับผิดชอบ
สารวจความพึงพอใจ
โดยจัดทาแบบสอบถาม
และ QR Code ให้
หน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
ดาเนินการสารวจ
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