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แผนปฏิบัติงาน  

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



วิสัยทศัน์  (Vision)
                        เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

พันธกิจ  (Mission)
                        1.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
                        2.  ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ค่านิยม  (Core Values)  

                       1. ความเปน็เลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
                       2. จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethics and Transparency)
                       3. ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
                          " ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธ ารงไว้ด้วยคุณภาพ "

แผนปฏบิัตงิาน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนากระบวนการปฏบิตัิงานใหเ้ปน็ระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

 KPI-3 ระดบัความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์

 SI-4 สร้างและพัฒนาการจดัการความรู้ในส านักงานอธกิารบดี

  และการสื่อสารส านักงานอธกิารบดี
คณะกรรมการจดัการความรู้ ส านักงานอธกิารบดี4 เรื่อง

         ของส านักงานอธกิารบด ี (ผนวก 3)

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผอ.สว่น/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
ผอ.สว่น/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

 KPI-2 มีรูปเลม่มาตรฐานการให้บริการที่ประกาศใช้จริง   (ผนวก 2)

 G1 มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานให้เป็นระบบและมีประสทิธภิาพ
 G2 มีการพัฒนาการบริการให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน

 G4 มีการสร้างและพัฒนาการจดัการความรู้ในส านักงานอธกิารบดี
 G3 มีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย

       แนวปฏิบัตใิห้มีประสทิธภิาพ

SI-4

ร้อยละ 50
มีเลม่มาตรฐานการให้บริการเพ่ิมขึ้น

ระดบั 3

 KPI-1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัตงิานที่ไดร้ับการปรับปรุงให้มีประสทิธภิาพ (ผนวก 1)

 SI-1 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัตงิาน และระเบียบ ข้อบังคับ  

 SI-3 สนับสนุน สง่เสริมการพัฒนา และน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์  

ตัวชีว้ัด

 SI-2 สร้างและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการบริการ

ตัวชีว้ัด กลยุทธ์
KPI-1

       มาใช้ในการปฏิบัตงิานให้มีประสทิธภิาพ

KPI-2
KPI-3
KPI-4

SI-1
SI-2
SI-3

 KPI-4 จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจดัการความรู้

2

โครงการ
P1

P3,P4
P5
P6



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 G1 KPI-1 P1 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการ ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย มอบให้ส่วนแผนและ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภิาพ (กระบวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน) ยทุธศาสตร์ด าเนินการ
  เฉพาะหน่วยงาน) ส ารวจวา่ปีงบประมาณ

2563 นั้น จะมกีาร
ด าเนินการปรับปรุง
อะไรบ้างเพื่อให้เกดิ
ความชดัเจนในการ
ปฏิบัติ

2 G2 KPI-2 P3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ 1. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย มอบส่วนทรัพยากร

(ผนวก 4) บุคคลไปด าเนินการ
จดัอบรมการจดัท า
มาตรฐานการให้
บริการต่อไป

4 G2 KPI-2 P4 โครงการพัฒนาการส่ือสารองค์กร ผอ.ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละการ
(ผนวก 5) ส่ือสารองค์กร

5 G3 KPI-3 P5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
และการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร
(ผนวก 6) ส านักงานอธกิารบดี

มกีจิกรรมพัฒนาการส่ือสารองค์กร อยา่งน้อย
2 กจิกรรม

1. มกีารติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

2563

มเีล่มมาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี
2562

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารบรรลุตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายแผน ปี

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

ตวั
ชี้ว

ดั
3

รหัส

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วดัและเป้าหมายของโครงการ

เป
า้ป

ระ
สง

ค์

ล า
ดบั

ที่

หมายเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานอธกิารบดี
ที่ต้องได้รับการปรับปรุงในระยะ 4 ปี  ได้รับ
การปรับปรุงให้มปีระสิทธภิาพ  ร้อยละ 50



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 G4 KPI-4 P6 โครงการจดัการความรู้ (KM) ส านักงาน คณะกรรมการจดัการความรู้
อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

 

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไมด่ าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่
1. P2 โครงการสร้าง/ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ (เนื่องจากหน่วยงานไมม่แีผนการด าเนินงานในปีนี้)
2. P7 โครงการวจิยัสถาบัน (เนื่องจากต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธกิารบดีไมไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณด้านการวจิยัสถาบันจากมหาวทิยาลัย แต่บุคลากรของส านักงานอธกิารบดีที่สนใจสามารถยื่นขอรับทุน
    สนับสนุนนการท าวจิยัสถาบันได้จากสถาบันยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั)

หมายเหตุ

ล า
ดบั

ที่

เป
า้ป

ระ
สง

ค์

ตวั
ชี้ว

ดั รหัส

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วดัและเป้าหมายของโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
4

องค์ความรู้ที่เกดิจากกระบวนการ
จดัการความรู้ จ านวน 4 เร่ือง



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาและเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรใหม้ีคุณภาพ

กลยุทธ์

SI-6

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 96

SI9

 KPI-8 ระดบัความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรส านักงานอธกิารบดทีี่มีตอ่องค์กร

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 4
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 4

เป้าประสงค์  

KPI-8,KPI-9
SI-7 P11

กลยุทธ์
 SI-5 จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธกิารบดทีี่สอดรับกับแผนยทุธศาสตร์ มศว และแผน
       ยทุธศาสตร์ส านักงานอธกิารบดี

 SI-8 เสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร

 SI-6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

 ผอ.สว่นทรัพยากรบุคคล

ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี
  ผอ.สว่นทรัพยากรบุคคล

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.6

ร้อยละ 85

P12,P13

ผู้รับผิดชอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี
ประธานคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี

P9,P10
P8SI-5

5

โครงการตัวชีว้ัด

KPI-7
SI-8

P14,P15

 G5 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคตเิหมาะสมในการปฏิบัตงิาน

 G6 บุคลากร/ทีมงานมีสมรรถนะในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการบริการ

KPI-5,KPI-6

 SI-9 พัฒนางานบริหารบุคคลและจดัสภาพแวดลอ้มที่เก้ือหนุนการท างานของบุคลากร

 G7 บุคลากรส านักงานอธกิารบดมีีความรักและความผูกพันตอ่องค์กร

ตัวชีว้ัด
 KPI-5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธกิารบดี
 KPI-6 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร

       อยา่งเข้าใจและเตม็ใจ

 KPI-7 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นบุคลากร/เจา้หน้าที่

 SI-7 พัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการไดต้ามมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้

 KPI-9 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 G5 KPI-5 P8 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

บุคลากรส านักงานอธกิารบดี ปี 2563
(ผนวก 7)

9 G5 KPI-6 P9 โครงการการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/ ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย ส่วนทรัพยากรบุคคล
สายงาน(ของแต่ละหน่วยงาน) ประสานขอ้มลู
(ผนวก 8)

10 G5 KPI-6 P10 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ ผอ.ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละการ บุคลากรเป้าหมาย
การส่ือสารส าหรับบุคลากรของ ส่ือสารองค์กร จ านวน 25 คน
ส านักงานอธกิารบดี 

11 G6 KPI-7 P11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล บุคลากรเป้าหมาย
จติใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind) จ านวน 50 คน
และเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
(ผนวก 9)

บุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพและจติใจรักในงานด้าน

ตวั
ชี้ว

ดั ปี พ.ศ. 2562

เป
า้ป

ระ
สง

ค์ รหัส

โครงการ
ปี พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

ล า
ดบั

ที่

6

บุคลากรส านักงานอธกิารบดีได้รับการพัฒนา

ปี 2563  ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 85
ตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธกิารบดี

ตวัชี้วดัและเป้าหมายของโครงการ

การส่ือสาร  ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของหน่วยงาน

บริการ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

บุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 G7 KPI-8 P12 โครงการอบรมการเสริมสร้าง ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารปฏิบัติการ

KPI-9 ความรักและความผูกพันต่อองค์กร หมายถงึ ผอ.ส่วน/
ส าหรับผู้บริหารปฏิบัติการ หน.ฝ่าย/หน.หน่วย/

หน.งาน

13 G7 KPI-8 P13 โครงการ/กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
KPI-9 รักและความผูกพันของบุคลากรที่มต่ีอ

ส านักงานอธกิารบดี ผอ. ส านักงานอธกิารบดี
(ผนวก 10)

ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย

14 G7 KPI-8 P14 โครงการพัฒนามาตรฐานการเขา้สู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล
KPI-9 ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการ

(ผนวก 11)

15 G7 KPI-8 P15 โครงการพัฒนาสภาพกายภาพส านักงาน ผอ.ส่วนพัฒนากายภาพ
KPI-9 อธกิารบดี

(ผนวก 12)
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   1 กจิกรรม

ล า
ดบั

ที่

ผู้รับผิดชอบ

ตวั
ชี้ว

ดั

เป
า้ป

ระ
สง

ค์ รหัส

โครงการ
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

 (ปี 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี มอบส่วนทรัพยากรบุคคล จดักจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันฯ ให้บุคลากรส านักงานอธกิารบดี)

จดักจิกรรมเสริมสร้างความรักและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มต่ีอส านักงานอธกิารบดี
 - ระดับส านักงานอธกิารบดี อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ตวัชี้วดัและเป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหารปฏิบัติการส านักงานอธกิารบดี
เขา้รับการอบรมการเสริมสร้างความรักและ

 - ระดับหน่วยงาน อยา่งน้อยหน่วยงานละ 

ความผูกพันต่อองค์กร ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 60

ด าเนินการพัฒนาสภาพกายภาพส านักงาน
อธกิารบดี อยา่งน้อย 1 กจิกรรม

มกีารพัฒนามาตรฐานการสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายปฏิบัติการ แล้วเสร็จตามแผนด าเนิน
การ



เป้าประสงค์ ล าดับที่
G1 ผนวก 1 KPI-1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธภิาพ

แนวทาง  1. หน่วยงานทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานว่ามีทั้งหมดกี่กระบวนงาน อะไรบ้าง และเมือ่พิจารณา
              ทบทวนโดยค านึงถงึความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่า คุ้มต้นทุน
              แล้วจ าเป็นต้องปรับปรุงในระยะ 4 ปี (2562-2565) จ านวนกี่กระบวนงาน อะไรบ้าง
           2. จ านวนกระบวนงานที่ต้องปรับปรุงในระยะ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 100
              ตัวอยา่ง  หน่วยงาน A มีกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 กระบวนงาน เมือ่พิจารณาทบทวนแล้วในระยะ 4 ปี
                         ควรจะปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 4 กระบวนงาน 
                         ตามตัวชี้วัด KPI-1  4 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนัน้หากหน่วยงานมีแผนที่จะปรับปรุง
                         กระบวนการปฏิบัติงาน 1 กระบวนงานในปี 2562 หรือเท่ากบัร้อยละ 25
            3. การรายงานผลความส าเร็จว่าหน่วยงานได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานรายงาน
               ผลความส าเร็จตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีสาระส าคัญในการรายงานที่แสดงถงึการลดลงของจ านวนขั้นตอน/
               เวลา/ค่าใช้จา่ย/ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถงึผลของการปรับปรุงที่กอ่ให้เกดิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
               ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการท างาน เป็นต้น
      จากแนวทางขอ้ 1 & 2 และขอ้มูลการส ารวจความประสงค์ในการจดัท าโครงการปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานอธิการบดี เมือ่เดือนกมุภาพันธ์ 2562 พบว่าหน่วยงานก าหนดแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

ปรับปรุง ปรับปรุง
ปี 2562 ปี 2563-2565 โครงสร้าง ระเบียบ/ขอ้บังคับ

1. ส่วนบริหารงานกลาง 5 4  

2. ส่วนทรัพยากรบุคคล 2 3

8

ภาคผนวก 

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ค าอธบิายรายละเอียด

หน่วยงาน



เป้าประสงค์ ล าดับที่
ปรับปรุง ปรับปรุง

ปี 2562 ปี 2563-2565 โครงสร้าง ระเบียบ/ขอ้บังคับ
3. ส่วนกจิการนิสิต 2 1  

4. ส่วนการคลัง 1 0
5. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 3 0
6. ส่วนแผนและยทุธศาสตร์ 2 2
7. ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 2 0
8. ส่วนพัฒนากายภาพ 1 2
9. ส่วนพัฒนาความยั่งยนื 4 0 

10. ส่วนวินัยและกฎหมาย 3 0
11. ส่วนกจิการเพื่อสังคม  (*) 4 2
12. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 0
13. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 5 0 

14. ฝ่ายบริหารขอ้มูลทรัพยากร 1 0
15. ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 1 2
16. ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์น 0 3

รวม 37 19 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
(ร้อยละ 66.07) (ร้อยละ 33.93)

หมายเหตุ (*) ส่วนพัฒนาความยั่งยนืขอปรับแผนการด าเนินการจากเดิมที่เสนอไว้ ปี 2562 จ านวน 1 เร่ือง และปี 2563 - 2565 จ านวน 3 เร่ือง
(หนังสือที่ อว 8702.9/358 ลงวันที่ 13 กนัยายน 2562)

หน่วยงาน
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
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เป้าประสงค์ ล าดับที่
G2 ผนวก 2

G3 ผนวก 3 KPI-3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของส านักงานอธกิารบดี

                         และการส่ือสารของส านักงานอธิการบดี  (เป้าหมายปี 2562)
             ระดับ 2  มีการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานอธิการบดี

                         ส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กจิกรรม (เป้าหมายปี 2563)
             ระดับ 3  มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานอธิการบดี (เป้าหมาย
                        ปี 2563)
             ระดับ 4  มีการปรับปรุงแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานอธิการบดี จากขอ้คิดเห็น/เสนอแนะ/
                         ขอ้ร้องเรียนของผู้ใช้งาน (เป้าหมายปี 2564)

5. มาตรฐานการบริการอื่น ๆ โดยมี ส่วนแผนและยทุธศาสตร์ รับผิดชอบรวบรวม/จดัท ารูปเล่ม
         การนับว่า "มีเล่ม" ในปีงบประมาณ 2563 - 2565 จะพิจารณาว่า "มีเล่ม" กต่็อเมือ่ในปีงบประมาณนัน้ มีการทบทวนและ

             ระดับ 1  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และมีแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้รับทราบแล้ว
ปรับปรุงมาตรฐานที่ประกาศไว้เดิม หรือสร้าง/เพิ่มเติมใหม่ โดยได้ประกาศใช้และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวขอ้ง

2. มาตรฐานการเงิน พัสดุ และทรัพยสิ์น  โดยส่วนการคลังและฝ่ายจดัการทรัพยสิ์น รับผิดชอบรวบรวม/จดัท ารูปเล่ม 

   รับผิดชอบรวบรวม/จดัท ารูปเล่ม

ค าอธบิายรายละเอียด
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KPI-2 มีรูปเล่มมาตรฐานการให้บริการที่ประกาศใช้จริง
        โดยมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการให้บริการนิสิต  โดยมีส่วนกจิการนิสิต และส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา รับผิดชอบรวบรวม/จดัท ารูปเล่ม

3. มาตรฐานงานบุคคลและสวัสดิการ โดยมีส่วนทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบรวบรวม/จดัท ารูปเล่ม
4. มาตรฐานการให้บริการด้านกายภาพ ยานพาหนะ และความปลอดภัย โดยมีส่วนพัฒนากายภาพ และฝ่ายพัฒนาความยั่งยนื



เป้าประสงค์ ล าดับที่
G2 ผนวก 4 P3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ

       มาตรฐานการบริการ เป็นการจดัท าเพื่อออกแบบส่ิงที่เจา้หน้าที่ในองค์กร และระบบงานในองค์กร 
ควรจะปฏิบัติให้บริการแกลู่กค้า/ผู้รับบริการ
       โดยมาตรฐานบริการ ควรประกอบด้วย

        - พิมพ์เขยีวบริการ (Service 
        - พฤติกรรมการให้บริการ (Service 
        - การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง
        - การรับมือกบัปัญหาที่อาจเกดิขึ้น 

       การจดัท าโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ ควรใช้แนวทางที่เป็นระบบและครบวงจร ครอบคลุมกจิกรรมต่าง ๆ ดังนี้
          1. การจดัการขอ้มูลลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
          2. การออกแบบการบริการและการก าหนดมาตรฐานการบริการ (Service Standard) 
[ซ่ึงในขั้นตอนนีอ้าจเกี่ยวขอ้งกบัการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ในโครงการรหัส P1] 
          3. การฝึกอบรม/สอนงานเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ
          4. การจดัการขอ้ร้องเรียน
          5. การปรับปรุงมาตรฐานการบริการ

G2 ผนวก 5 P4 โครงการพัฒนาการสือ่สารองค์กร
        การส่ือสารองค์กร หมายถงึ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของส านักงานงานอธิการบดีในภาพรวม หรือของ
หน่วยงานในสังกดัส านักงานอธิการบดีให้ทราบทั่วถงึกนัทั้งในส านักงานอธิการบดี หรือทั้งมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มผู้รับบริการ  
(แล้วแต่กลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานประสงค์จะส่ือสารถงึ)
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เป้าประสงค์ ล าดับที่
G3 ผนวก 6 P5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

    ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการ
         1) แต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ (ค าส่ัง มศว ที่ 9642/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561)
         2) จดัท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ประกอบด้วย
            2.1) การด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ส านักงานอธิการบดี  
            2.2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
    และการด าเนินการในขอ้ 2.1) และ 2.2) จะด าเนินการต่อเนือ่งในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

G5 ผนวก 7
     แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี ปี 2563 เป็นส่วนหนึง่ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี ปี 2562 - 2565
ซ่ึงครอบคลุม กจิกรรมที่น ามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่กอ่ให้เกดิ
     1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
     2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามของบุคลากร
     3. การพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันในองค์กร
    โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากร ทั้ง (1) การฝึกอบรม (2) การศึกษาต่อ (3) การพัฒนารูปแบบอื่น ๆ
    ทั้งนีแ้ผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีต้องสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนยทุธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดี ตลอดจนก าหนดวิธีการและแผนการด าเนินการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อน าผล
การติดตาม ประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
    ส าหรับโครงการในแผนยทุธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี รหัส P9 , P10 , P11  และ P12 ให้เป็นส่วนหนึง่ของผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี และให้มีโครงการ/กจิกรรมการให้ความรู้ หรือความเขา้ใจเร่ืองกฎระเบียบใหม่ ๆ สวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับ
ให้กบับุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีไว้ในแผนฯด้วย
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G5 ผนวก 8

ช่วงเวลาหนึง่ระหว่างการจดัสัมมนา

G6 ผนวก 9 P11 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind) และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบริการ 
         เนือ้หาหลักสูตรควรครอบคลุมเร่ืองบุคลิกภาพ การแต่งกาย ภาษาท่าทาง รวมทั้งการรับมือกบัปัญหา
เฉพาะหน้าที่อาจจะเกดิขึ้น  ทั้งนีต้้องเป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด
          การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมควรให้ความส าคัญกบักลุ่มที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กบัลูกค้าโดยตรงกอ่น
(front office) ส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้ติดต่อกบัลูกค้า/ผู้รับบริการโดยตรง แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
(back office) อาจสอดแทรกเนือ้หาในหลักสูตรเฉพาะ เช่น มาตรฐานการรับโทรศัพท์ 

G7 ผนวก 10 P13 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรักและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงานอธกิารบดี
      - โครงการ/กจิกรรมนี ้ควรด าเนินการต่อเนือ่งจาก P12 โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร
ส าหรับผู้บริหารปฏิบัติการ (ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย/หน.งาน) 

ประชุมทางวิชาการในสายงาน การจดัสัมมนาของหน่วยงานที่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านใน

P9 โครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน (ของแต่ละหน่วยงาน)
         การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน (ของแต่ละหน่วยงาน) หมายถงึการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงบุคลากรในสังกดัมีต าแหน่ง/หน้าที่ที่แตกต่างกนัไปตามภารกจิ/หน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร
ตามโครงการนีห้มายความถงึทั้งที่หน่วยงานจดัอบรมเอง หรือการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม และรวมถงึการเขา้ร่วม
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      - โครงการ/กจิกรรมนี ้จะประสบความส าเร็จได้เกดิจากการเรียนรู้ปัจจยัที่เสริมสร้างให้เกดิความผูกพันในองค์กร
การวัดและประเมินค่าความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอยา่งถกูวิธี 
      - โครงการ/กจิกรรมนี ้ครอบคลุม ทั้งระดับองค์กร (ส านักงานอธิการบดี) ระดับหน่วยงาน (ส่วน/ฝ่าย/หน่วย)
และระดับบุคคล
      - โครงการนีค้รอบคลุมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ไว้เนือ้เชื่อใจกนั เช่น การน าของผู้น า การสร้างทีมงาน
และการโยกยา้ยงานขา้มส่วนงาน 

G7 ผนวก 11 P14 โครงการพัฒนามาตรฐานการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้ของสายปฏิบัติการ

      กจิกรรมที่ด าเนินการควรก าหนดมาตรฐานการเขา้สู่ต าแหน่งตามสายความกา้วหน้าของต าแหน่งงาน 
 (Career path) และมาตรการจงูใจ/บังคับให้บุคลากรท าผลงานเพื่อความกา้วหน้า
      (การด าเนินการตามโครงการนี ้นอกจากบุคลากรจะทราบถงึความกา้วหน้าในอาชีพของตน จะเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ แรงจงูใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อความกา้วหน้าในอาชีพ เกดิความรักความผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะท าให้
องค์กรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั สามารถเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนางาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล การจดัสรรงบประมาณ
ด้านบุคลากร และการจดัอตัก าลังให้เหมาะสมด้วย)

G7 ผนวก 12 P15 โครงการพัฒนาสภาพกายภาพส านักงานอธกิารบดี
      กจิกรรมที่ด าเนินการควรมุง่เน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเขา้ถงึ/การขอรับบริการ หรือเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน และกจิกรรมการประหยดัพลังงานถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
โครงการนี้
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