
แผนยุทธศาสตร �และแผนปฏิบัติการ
สำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ 

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

2562 - 2565

(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)

Office of Legal Affairs and Discipline

General Administration Office

Quality Development Division

Human Resources Office

Student Affairs Office

Finance Office

Educational Support and Service Office

Strategy and Planning Office

International Relations and Communications Office

Physical Development Office

Sustainable Development Office 

Social Services Office

Internal Audit Office

Enterprise Resources Management Division

Executive Administrator's Secretary Division

Property Management Division

Office of President

Srinakharinwirot 

           University





หน้ำ
วิสัยทัศน.์..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
พันธกิจ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
ค่ำนิยม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
วัฒนธรรมองค์กร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม........................................................................................................................................................................................................2
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................4
ประเด็นยุทธศำสตร์.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
เป้ำประสงค์...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยปี 2565..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7
กลยุทธ.์......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
แผนทียุ่ทธศำสตร์.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9
รำยละเอียดแผนปฏิบัตงิำนในแตล่ะประเดน็ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตรที ่1 กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน..................................................................................................................10

ภำคผนวก ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1...................................................................................................................................................................................................................................................12
ประเด็นยุทธศำสตรที ่2  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรให้มีคุณภำพ.........................................................................................................................................................16

ภำคผนวก ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2...................................................................................................................................................................................................................................................18

ภำคผนวก.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21

สำรบญั



วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.  ให้บริการอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน

ค่านิยม (Core Values)
1.  ความเป็นเลิศทีมุ่่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
2.  จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
3.  ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
" ใส่ใจกับงาน บริการดว้ยใจ ธ ารงไว้ดว้ยคุณภาพ "

แผนยทุธศาสตร์ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2562 - 2565



กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม จดุแข็ง จดุอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT Analysis)
1. จุดแขง็ (Strengts)
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     S2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรในสำยงำนต่ำง ๆ เพือ่เพิม่ศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
     S1. บุคลำกรมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญในสำยงำน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในภำรกิจทีรั่บผิดชอบได้   

     S3. บุคลำกรรุ่นใหม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้งำนบำงประเภทออกมำดีมำกขึ้น ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร
     S4. ในภำพรวมมีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน
     S5. มีแผน ระบบงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน 
     S6. มีกำรวิเครำะห์และปรับปรุงแผนเพือ่พัฒนำองค์กรให้สอดคล้องกับแผนของมหำวิทยำลัย
     S7. แต่ละหน่วยงำนมีกำรท ำงำนเป็นทีมและมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน
     S8. มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ันสมัยมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน 
     S9. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส ำนักงำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ 
     S10. มีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอ
     S11. เป็นหน่วยงำนกลำงทีเ่ป็นต้นแบบให้กับคณะต่ำง ๆ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
     W1. บุคลำกรมีกำรรับเข้ำ ลำออกบ่อย ท ำให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง
     W2. ขำดข้อก ำหนดทีบ่ังคับให้บุคลำกรต้องท ำผลงำนเพือ่ควำมก้ำวหน้ำของต ำแหน่งงำน (Career Path) และขำดแผนพัฒนำบุคลำกร (Human Resource
           Development Plan)
     W3. ขำดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์สูง และสอนงำนบุคลำกรใหม่ในบำงหน่วยงำน
     W4. จ ำนวนงำนและจ ำนวนบุคลำกรไม่สัมพันธ์กันในบำงหน่วยงำน
     W5. ขำดกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร



3. โอกำส (Opportunities)
     O1. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กร 
     O2. หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีมีเครือข่ำยติดต่อกับมหำวิทยำลัยอื่น
     O3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีอยู่ในพืน้ทีท่ ำเลทีต้ั่งทีส่ะดวกต่อกำรติดต่อและมีคมนำคมหลำยช่องทำง

     W6. บุคลำกรยังขำดควำมชัดเจนในกำรส่ือสำร กำรประสำนงำน และจิตใจในกำรให้บริกำรทีดี่ (Service Mind)
     W7. บุคลำกรขำดควำมรักและควำมผูกพันกับองค์กร
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     W8. กำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบโดยทัว่ไป

     W16. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมักพบปัญหำควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำน
     W17. ห้องสุขำหญิงไม่เพียงพอต่อบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี

     W9. ขำดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทีม่ีมำตรฐำน
     W10. ไม่น ำผลกำรประเมินตนเองมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ
     W11. ขำดกำรติดตำมเร่ืองและแจ้งให้ผู้รับบริกำรให้ทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินเร่ืองต่ำง ๆ ทีใ่ห้บริกำร
     W12. ระบบข้อมูลสำรสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ขำดกำรเชื่อมโยง และเข้ำถึงข้อมูลไม่ทัว่ถึง
     W13. กำรเบิกส่ิงของทีน่ ำมำใช้ในหน่วยงำนนั้น บำงเร่ืองยังมีควำมล่ำช้ำและไม่เพียงพอ
     W14. โครงสร้ำงหน่วยงำนมีขนำดใหญ่ มีภำรกิจเฉพำะ หำจุดร่วมได้ยำก
     W15. กำรประสำนงำนและกำรประชำสัมพันธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนอธิกำรบดียังมีน้อย

     O4. มีกำรน ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีหลำยอย่ำงเข้ำมำช่วยเหลือในกำรท ำงำนให้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
4. ภำวะคุกคำม (Threats)
     T1. จ ำนวนประชำกรลดลง มีแนวโน้มให้นิสิตเข้ำเรียนลดลง และรำยได้ของมหำวิทยำลัยอำจลดลง มีโอกำสในกำรปรับลดอัตรำบุคลำกรมีมำกขึ้น                 
     T2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ส่งผลให้ใช้คนท ำงำนน้อยลง โอกำสทีบุ่คลำกรถูกเลิกจ้ำง (Layoff) มีสูงขึ้น    
     T3. ระบบ Network ของมหำวิทยำลัยล่ำช้ำและขัดข้องบ่อย



   ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร มีส่วนส ำคัญในกำรทบทวนและปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ทัง้ในด้ำนเจ้ำหน้ำที ่กระบวนกำรขั้นตอน/
กำรปฏิบัติงำน ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร ตลอดจนระบบสำรสนเทศในกำรให้บริกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร มีดังนี้

     C7. คำดหวังให้มีขั้นตอนกำรให้บริกำรส้ัน กระชับ ลดเอกสำรทีไ่ม่จ ำเป็น มีแบบฟอร์มต่ำง ๆ ให้ดำวน์โหลด หรือเป็นระบบ online 

ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร (Customer Expectations)

     C1. คำดหวังให้เจ้ำหน้ำทีค่อยติดตำมเร่ืองและแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินเร่ืองหรือขั้นตอนเร่ืองต่ำง ๆ ทีใ่ห้บริกำร 
     C2. คำดหวังให้เจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้น ำไปปรับปรุงบริกำรให้ดีขึ้น

     C6. คำดหวังให้มีกำรแสดงระยะเวลำ และขั้นตอนกำรให้บริกำรทีช่ัดเจน (มีแผนภำพ/ Flowchart/ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร)
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     C3. คำดหวังให้เจ้ำหน้ำทีใ่ห้บริกำรทีเ่ป็นมิตร สุภำพ เต็มใจต้อนรับ
     C4. คำดหวังให้เจ้ำหน้ำทีช่่วยแก้ปัญหำหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทีเ่กิดขึ้นแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็วไม่บ่ำยเบีย่ง ไม่แก้ตัว หรือปัดภำระ
     C5. คำดหวังให้เจ้ำหน้ำทีช่่วยประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่แก้ไขปัญหำหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทีเ่กิดขึ้น
          แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว เต็มใจ

     C13. คำดหวังให้ระบบสำรสนเทศตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย
     C14. คำดหวังให้ระบบสำรสนเทศใช้งำนได้ง่ำย (User friendly)

     C11. คำดหวังให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและผู้รับผิดชอบได้ง่ำย

     C8. คำดหวังให้มีขั้นตอน/กำรปฏิบัติงำนทีร่วดเร็วบนพืน้ฐำนควำมถูกต้อง

     C10. คำดหวังให้มีช่องทำงกำรติดต่อหลำกหลำยช่องทำง เช่น facebook, e-mail, line
     C9. คำดหวังให้ติดต่อได้สะดวก เช่น ติดต่อได้ทุกเวลำ โทรติดง่ำย  

     C12. คำดหวังให้ระบบสำรสนเทศมีข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล 



1.  กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน
2.  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรให้มีคุณภำพ
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ประเด็นยทุธศำสตร์ (Strategic Issues)



เป้ำประสงค์ (Strategic Goals)

1.  กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ G1 มีกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
    และมีมำตรฐำน G2 มีกำรพัฒนำกำรบริกำรให้เป็นระบบและมีมำตรฐำน

G3 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรทีม่ีคุณภำพ
G4 มีกำรสร้ำงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดีและกำรวิจัยสถำบันเพือ่
    พัฒนำองค์กร

2.  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรให้มีคุณภำพ G5 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และทัศนคติเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
G6 บุคลำกร/ทีมงำนมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรบริกำร
G7 บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีมีควำมรักและควำมผูกพันต่อองค์กร

ประเดน็ยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) เป้ำประสงค์ (Strategic Goals)

6



เป้ำประสงค์
G1 KPI-1 ร้อยละของกระบวนกำรปฏิบัติงำนทีไ่ด้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ
G2 KPI-2 มีรูปเล่มมำตรฐำนกำรให้บริกำรทีป่ระกำศใช้จริง
G3 KPI-3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี
G4 KPI-4 จ ำนวนองค์ควำมรู้ทีเ่กิดจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
G5 KPI-5 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี

KPI-6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
G6 KPI-7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่
G7 KPI-8 ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทีม่ีต่อองค์กร

KPI-9 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ตวัชี้วัด เป้ำหมำย ปี 2565
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ร้อยละ 100

ค่ำเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 4 
ค่ำเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 3.7
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96

มีเล่มมำตรฐำน

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ค่ำเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 4 

ระดับ 4
16 เร่ือง



กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)

SWOT Customer Exp. AS-EdPEx
G1 SI-1 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้ำง กระบวนกำรปฏิบัติงำน และระเบียบ ข้อบังคับ (O1,W10,W14) C8 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

แนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ (O1,S5,S11)
G2 SI-2 สร้ำงและพัฒนำเพือ่ยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำร (O1,W6,W9,W13, C6-C11

W15), (O4,W8)
G3 SI-3 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (O1,O4,W12) C12-C14 4.2 ข

มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
G4 SI-4 สร้ำงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดี และกำรวิจัยสถำบัน (O1,O2,S1) 4.2 ก , 6.1 ข

เพือ่พัฒนำองค์กร
G5 SI-5 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์ มศว (O1,W2,W5)

และแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี (O1,S2,S3), (T1,S2)
SI-6 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพือ่รองรับกำรเปล่ียนแปลง (O1,O2,O4,W3) C1-C5 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

G6 SI-7 พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถให้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนกำรบริกำรทีก่ ำหนดไว้ (O1,W6,W11) C1-C5
อย่ำงเข้ำใจและเต็มใจ

G7 SI-8 เสริมสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร (O1,W1,W7,W16) 5.2 ก

SI-9 (O1,W1,W4,W17), (O1,S4) 5.1 ก ,  5.2 กพัฒนำงำนบริหำรบุคคลและจัดสภำพแวดล้อมทีเ่กื้อหนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร

สอดคล้อง/ตอบสนอง
เปำ้ประสงค์ กลยุทธ์
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ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 1 ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 2

กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบตังิำนให้เปน็ระบบ มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะบคุลำกรให้มีคุณภำพ

9
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G4 สร้างและพัฒนาการ
จัดการความรู้ในส านักงาน

อธิการบดี
และการวิจัยสถาบันเพื่อ

พัฒนาองค์กร

G7 บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีมีความรักความ

ผูกพันต่อองค์กร

ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี

G2 พัฒนาการบริการให้มี
เป็นระบบและมีมาตรฐาน

G3 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสารที่มี
คุณภาพ

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน

Strategy Map

G5 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ ท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน

G1  ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ 
(รวดเร็ว คล่องตัว)

G6 บุคลากร/
ทีมงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการบริการ



เป้ำหมำย 4 ปี สอดคลอ้ง/
2562-2565 62 63 64 65 ตอบสนอง

G1 มีกำรพัฒนำ KPI-1 ร้อยละของกระบวนกำร ร้อยละ 100 25 50 75 100 SI-1 ทบทวน/ปรบัปรงุโครงสรำ้ง P1 โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง/กระบวนกำร     คณะกรรมกำร................. ควำมท้ำทำย
กระบวนกำรปฏบิัตงิำน ปฏบิัติงำนที่ได้รับกำรปรับปรุง กระบวนกำรปฏบิัตงิำน และ ปฏบิัติงำนให้มปีระสิทธภิำพ หรือ เชงิกลยทุธ์
ให้เป็นระบบและมี ให้มปีระสิทธภิำพ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏบิัติ (ผนวก 2) ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/หน.หน่วย (O1,W10,W14)
ประสทิธิภำพ (ผนวก 1) ให้มีประสทิธิภำพ (O1,S5,S11)

P2 โครงกำรสร้ำง/ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ     1. ผอ.ส่วนวนิัยและกฎหมำย ควำมท้ำทำย
แนวปฏบิัติให้ปฏบิัติงำนได้อยำ่งมี 2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/ เชงิกลยทุธ์
มปีระสิทธภิำพ หน.หน่วย (O1,S11)
(ผนวก 3)

G2 มีกำรพัฒนำกำร KPI-2 มรูีปเล่มมำตรฐำนกำรให้ เล่ม มเีล่ม มเีล่ม มเีล่ม มเีล่ม มเีล่ม SI-2 สร้ำงและพัฒนำเพ่ือยก P3 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำร     1. คณะกรรมกำรประจ ำ C6-C8
บริกำรให้เป็นระบบ บริกำรที่ประกำศใชจ้ริง มำตรฐำน ระดบัมำตรฐำนกำรบริกำร (ผนวก 5) ส ำนักงำนอธกิำรบดี (O1,W6,W9,

(ผนวก 4) 2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/ W13)
หน.หน่วย

P4 โครงกำรพัฒนำกำรส่ือสำรองค์กร     ผอ.ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละ C9-C11
ส่ือสำรองค์กร (O1,W15)

(O4,W8)

G3 มีเทคโนโลยี KPI-3 ระดับควำมส ำเร็จใน ระดับ 4 1 2 3 4 SI-3 สนับสนุน สง่เสริมกำร P5 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
   

คณะกรรมกำรพัฒนำ C12-C14

สำรสนเทศและกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยี พัฒนำ และกำรน ำเทคโนโลยี และกำรส่ือสำร เทคโนโลยสีำรสนเทศ (O1,W4,W12)
สื่อสำรที่มีคุณภำพ สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ผนวก 7) และกำรส่ือสำรส ำนักงำน

ส ำนักงำนอธกิำรบดี มำใช้ในกำรปฏบิัตงิำนให้มี อธกิำรบดี

(ผนวก 6) ประสทิธิภำพ

(มีกำรทบทวน/ปรับปรุง เพิม่เติม และประชำสัมพนัธ)์

โครงกำร
ระยะเวลำ
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หน่วยวดั

แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน

2563 2564 2565เป้ำประสงค์ ตวัชี้วดั 2562 ผู้รับผิดชอบหลกักลยทุธ์ รหัส



เป้ำหมำย 4 ปี สอดคลอ้ง/
2562-2565 62 63 64 65 ตอบสนอง

G4 มกีำรสรำ้งและพัฒนำ KPI-4 จ ำนวนองค์ควำมรู้ เร่ือง 16 4 4 4 4 SI-4 สรำ้งและพัฒนำกำรจัดกำร P6 โครงกำรจดักำรควำมรู้ (KM) ส ำนักงำน     คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ AS-EdPEx
กำรจดักำรควำมรูใ้น ที่ได้จำกกระบวนกำรจดักำร ควำมรูใ้นส ำนักงำนอธิกำรบดี อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี 4.2 ก
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี ควำมรู้ และกำรวจิยัสถำบันเพ่ือพัฒนำ (O1,O2,S1)
และกำรวจิยัสถำบัน องค์กร
เพ่ือพัฒนำองค์กร

P7 โครงกำรวจิยัสถำบัน     ประธำนคณะกรรมกำรวจิยั AS-EdPEx
สถำบันและงำนสร้ำงสรรค์ 6.1 ข
ส ำนักงำนอธกิำรบดี (O1,O2,S1)

สรุป : ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 1  ประกอบดว้ย 4 เป้ำประสงค์  4 ตวัชี้วดั  4 กลยทุธ์  7 โครงกำร
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เป้ำประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยวดั 2562 2563 2564 2565 กลยทุธ์ รหัส โครงกำร
ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบหลกั



เป้ำประสงค์ ล ำดบัที่ ค ำอธบิำยรำยละเอียด

G1 ผนวก 1 KPI-1 ร้อยละของกระบวนกำรปฏบิัตงิำนที่ไดร้ับกำรปรับปรุงให้มปีระสิทธภิำพ
แนวทำง  1. หนว่ยงำนทบทวนกระบวนกำรปฏบิติังำนหลักของหนว่ยงำนว่ำมีทั้งหมดกี่กระบวนงำน อะไรบำ้ง และเมือ่พิจำรณำ
              ทบทวนโดยค ำนงึถึงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กฎหมำย/ประสิทธิภำพ/ควำมคุ้มค่ำ คุ้มต้นทุน
              แล้วจ ำเปน็ต้องปรับปรุงในระยะ 4 ป ี(2562 - 2565) จ ำนวนกี่กระบวนงำน อะไรบำ้ง
           2. จ ำนวนกระบวนงำนที่ต้องปรับปรุงในระยะ 4 ป ีคิดเปน็ร้อยละ 100
              ตัวอย่ำง  หนว่ยงำน A มีกระบวนกำรปฏบิติังำนทั้งหมด 7 กระบวนงำน เมือ่พิจำรณำทบทวนแล้วในระยะ 4 ปี
                         ควรจะปรับปรุงกระบวนกำรปฏบิติังำน 4 กระบวนงำน 
                         ตำมตัวชี้วัด KPI-1  4 กระบวนงำน คิดเปน็ร้อยละ 100 ดังนัน้หำกหนว่ยงำนมีแผนที่จะปรับปรุง
                         กระบวนกำรปฏบิติังำน 1 กระบวนงำนในป ี2562 หรือเท่ำกับร้อยละ 25
            3. กำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จว่ำหนว่ยงำนได้ปรับปรุงกระบวนกำรปฏบิติังำนที่มีประสิทธิภำพ ใหห้นว่ยงำนรำยงำน
               ผลควำมส ำเร็จตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด โดยมีสำระส ำคัญในกำรรำยงำนที่แสดงถึงกำรลดลงของจ ำนวนขั้นตอน/
               เวลำ/ค่ำใช้จ่ำย/ทรัพยำกรอื่น ๆ รวมถึงผลของกำรปรับปรุงที่ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
               ประโยชนต่์อผู้รับบริกำร นวัตกรรมกำรใหบ้ริกำร กำรบรูณำกำรท ำงำน เปน็ต้น

ผนวก 2 P1 โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง/กระบวนกำรปฏบิัตงิำนให้มปีระสิทธภิำพ
       เพื่อใหก้ำรปฏบิติังำนในส ำนกังำนอธิกำรบดีบรรลุตำมวิสัยทัศน ์"กำรเปน็ศูนย์กลำงกำรใหบ้ริกำรอย่ำงเปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน" หนว่ยงำนควรทบทวนเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร (Process) ด้วยรูปแบบวิธีกำรใหม่ ๆ
โดยค ำนงึถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ องค์ควำมรู้
ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ำมำใช้

ภำคผนวก ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1
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เป้ำประสงค์ ล ำดบัที่ ค ำอธบิำยรำยละเอียด

     กำรปรับปรุงกระบวนกำรใหม้ีประสิทธิภำพดังกล่ำว อำจเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำง (Restructure)
กำรสร้ำง/ปรับปรุงระเบยีบ ข้อบงัคับ หรือแนวปฏบิติั (โครงกำร รหสั P2) หรือกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำร
(โครงกำร รหสั P3)

ผนวก 3 P2 โครงกำรสร้ำง/ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ แนวปฏบิัต ิให้ปฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำงมปีระสิทธภิำพ
        กำรสร้ำง/ปรับปรุงระเบยีบ ข้อบงัคับ แนวปฏบิติั ใหป้ฏบิติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจมีที่มำทั้งจำก
กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏบิติังำน (โครงกำร รหสั P1) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏบิติังำน (โครงกำร รหสั P3)

G2 ผนวก 4 KPI-2 มรีูปเล่มมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ประกำศใชจ้ริง
        โดยมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร ประกอบด้วย
          1. มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรนสิิต
          2. มำตรฐำนกำรเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
          3. มำตรฐำนงำนบคุคลและสวัสดิกำร
          4. มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรด้ำนกำยภำพ ยำนพำหนะ และควำมปลอดภยั
          5. มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรอื่น ๆ (เช่น กำรออกแบบและจัดท ำแบบเพื่องำนก่อสร้ำง กำรตรวจสอบ กำรประกันคุณภำพ ฯลฯ)
        กำรนบัว่ำ "มีเล่ม" ในปงีบประมำณ 2563 - 2565 จะพิจำรณำว่ำ "มีเล่ม" ก็ต่อเมือ่ในปงีบประมำณนัน้ มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงมำตรฐำนที่ประกำศไว้เดิม หรือสร้ำง/เพิ่มเติมใหม่ โดยได้ประกำศใช้และมีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้อง
ได้รับทรำบแล้ว
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เป้ำประสงค์ ล ำดบัที่ ค ำอธบิำยรำยละเอียด

G2 ผนวก 5 P3 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำร
       มำตรฐำนกำรบริกำร เปน็กำรจัดท ำเพื่อออกแบบส่ิงที่เจ้ำหนำ้ที่ในองค์กร และระบบงำนในองค์กร 
ควรจะปฏบิติัใหบ้ริกำรแก่ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร
       โดยมำตรฐำนบริกำร ควรประกอบด้วย

        - พิมพ์เขียวบริกำร (Service Blueprint)
        - พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร (Service Guideline)
        - กำรแต่งกำย บคุลิกภำพ ภำษำท่ำทำง (Service Protocol)
        - กำรรับมือกับปญัหำที่อำจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan)

       กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำร ควรใช้แนวทำงที่เปน็ระบบและครบวงจร ครอบคลุมกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้
          1. กำรจัดกำรข้อมูลลูกค้ำและกำรวิเครำะหค์วำมต้องกำรของลูกค้ำ
          2. กำรออกแบบกำรบริกำรและกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำร (Service Standard) 
[ซ่ึงในขั้นตอนนีอ้ำจเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรปฏบิติังำน ในโครงกำรรหสั P1] 
          3. กำรฝึกอบรม/สอนงำนเพื่อปฏบิติังำนตำมมำตรฐำนกำรบริกำร
          4. กำรจัดกำรข้อร้องเรียน
          5. กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบริกำร
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เป้ำประสงค์ ล ำดบัที่ ค ำอธบิำยรำยละเอียด

G3 ผนวก 6 KPI-3 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรของส ำนักงำนอธกิำรบดี
             ระดับ 1  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และมีแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
                         และกำรส่ือสำรของส ำนกังำนอธิกำรบดี  
             ระดับ 2  มีกำรด ำเนนิโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของส ำนกังำนอธิกำรบดี
                         ส ำเร็จตำมเปำ้หมำยของโครงกำร /กิจกรรม
             ระดับ 3  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของส ำนกังำนอธิกำรบดี
             ระดับ 4  มีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของส ำนกังำนอธิกำรบดี จำกข้อคิดเหน็/เสนอแนะ/
                         ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งำน

ผนวก 7 P5 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร
        ครอบคลุม กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอยู่เดิมใหม้ีประสิทธิภำพ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ท่ีพัฒนำขึ้นใหม่มำใช้ปฏบิติังำน กำรพัฒนำ/จัดหำ Hardware , Software และอุปกรณ์ เครือข่ำย ฯลฯ ตลอดจน
การพัฒนาบคุลากร ที่มีอยู่ใหม้ีสมรรถนะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เป้ำหมำย 4 ปี สอดคลอ้ง/
2562-2565 62 63 64 65 ตอบสนอง

G5 บุคลำกรมีควำมรู้ KPI-5 ร้อยละของบุคลำกรที่ ร้อยละ 90 80 85 90 95 SI-5 จดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร P8 โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร     ผอ.ส่วนทรัพยำกรบุคคล (O1,S2,S3)
ควำมสำมำรถ ทักษะ ไดร้ับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ ส ำนักงำนอธิกำรบดทีี่สอดรับกับ ส ำนักงำนอธกิำรบดี 2562 - 2565 (T1,S2)
และทัศนคตเิหมำะสม บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี แผนยทุธศำสตร์ มศว และแผน (ผนวก 8) (O1,W2,W5)
ในกำรปฏบิัตงิำน ยทุธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี

KPI-6 ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย ไมน่้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกว่ำ

ของผู้รับบริกำรดำ้นควำมรู้ 4 4 4 4 4 SI-6 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร P9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำน/     ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/หน.หน่วย (O1,O2,O4,W3)
ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง สำยงำน (ของแต่ละหน่วยงำน) (ส่วนทรัพยำกรบุคคล C1-C5
2560 : ค่ำเฉล่ีย 3.94 (ผนวก 9) ประสำนขอ้มลู)

P10 โครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศเพื่อ     ผอ.ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละ ควำมท้ำทำย
กำรส่ือสำรส ำหรับบุคลำกรของ ส่ือสำรองค์กร เชงิกลยทุธ์
ส ำนักงำนอธกิำรบดี 

G6 บุคลำกร/ทีมงำนมี KPI-7 ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย ไมน่้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกว่ำ SI-7 พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถ P11 โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพและ     ผอ.ส่วนทรัพยำกรบุคคล C1-C5
สมรรถนะในกำรปฏบิัติ ของผู้รับบริกำรดำ้นบุคลำกร/ 4 4 4 4 4 ให้บริกำรไดต้ำมมำตรฐำนกำร จติใจรักในงำนด้ำนบริกำร (Service Mind) (O1,W6,W11)
งำนตำมมำตรฐำน เจำ้หน้ำที่ ให้บริกำรที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งเข้ำใจ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำร

กำรบริกำร และเตม็ใจ (ผนวก 10)

G7 บุคลำกรส ำนักงำน KPI-8 ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย ไมน่้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกว่ำ SI-8 เสริมสร้ำงควำมรักและ P12 โครงกำรอบรมกำรเสริมสร้ำง     ผอ.ส่วนทรัพยำกรบุคคล (O1,W1,W7,
อธิกำรบดมีีควำมรักและ และควำมผูกพันของบุคลำกร 3.7 3.5 3.6 3.7 3.8 ควำมผูกพันในองค์กร ควำมรักและควำมผูกพันต่อองค์กร ส ำหรับ W16)
ควำมผูกพันตอ่องค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดทีีม่ตีอ่องค์กร ผู้บริหำรปฏบิัติกำร (ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/

2558 : ค่ำเฉล่ีย 3.42 หน.หน่วย/หน.งำน) AS-EdPEx
5.2 ก

KPI-9 อัตรำกำรคงอยู่ของ ร้อยละ ไมน่้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกว่ำ

บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 96 96 96 96 96
2560 : ร้อยละ 96.47

2563
ระยะเวลำ
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ผู้รับผิดชอบหลกักลยทุธ์ รหัส โครงกำรหน่วยวดั

แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรให้มีคุณภำพ

เป้ำประสงค์ 2564 2565ตวัชี้วดั 2562



เป้ำหมำย 4 ปี สอดคลอ้ง/
2562-2565 62 63 64 65 ตอบสนอง

P13 โครงกำร/กจิกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม     1. ผอ.ส ำนักงำนอธกิำรบดี (O1,W1,W7,
รักและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มต่ีอ 2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/ W16)
ส ำนักงำนอธกิำรบดี หน.หน่วย
(ผนวก 11) AS-EdPEx

5.2 ก

SI-9 พัฒนำงำนบริหำรบุคคล P14 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเขำ้สู่ต ำแหน่ง     ผอ.ส่วนทรัพยำกรบุคคล (O1,W1,W4,W7)
และจดัสภำพแวดลอ้มที่เก้ือหนุน ที่สูงขึ้นของสำยปฏบิัติกำร (O1,S4)
กำรท ำงำนของบุคลำกร (ผนวก 12)

AS-EdPEx
5.1 ก , 5.2 ก

P15 โครงกำรพัฒนำสภำพกำยภำพส ำนักงำน    
1. ผอ.ส่วนพฒันำสภำพกำยภำพ (O1,W1,W7,

อธกิำรบดี 2. ผอ.ส่วนพัฒนำควำมยั่งยนื W17)
(ผนวก 13) 3. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/หน.หน่วย

สรุป : ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 2  ประกอบดว้ย 3 เป้ำประสงค์  5 ตวัชี้วดั  5 กลยทุธ์  8 โครงกำร
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เป้ำประสงค์ ล ำดับที่ ค ำอธบิำยรำยละเอียด

G5 ผนวก 8 P8 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธกิำรบดี 2562 - 2565
     ครอบคลุม กจิกรรมที่น ำมำใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่กอ่ให้เกดิ
     1. กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีทัศนคติที่ดีต่องำน
     2. กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำมของบุคลำกร
     3. กำรพัฒนำบุคลำกรให้บุคลำกรมีควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร
    โดยมีวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร ทั้ง
     1. กำรฝึกอบรม
     2. กำรศึกษำต่อ
     3. กำรพัฒนำรูปแบบอื่น ๆ
    ทั้งนีแ้ผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องสอดรับกบัแผนยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และแผนยทุธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนก ำหนดวิธีกำรและแผนกำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อน ำผล
กำรติดตำม ประเมินผล ไปใช้ในกำรปรับปรุง/พัฒนำแผนพัฒนำบุคลำกรต่อไป
    ส ำหรับโครงกำรในแผนยทุธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี รหัส P9 , P10 , P11  และ P12 ให้เป็นส่วนหนึง่ของ
แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    และให้มีโครงกำร/กจิกรรมกำรให้ควำมรู้ หรือควำมเขำ้ใจเร่ืองกฎระเบียบใหม่ ๆ สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่บุคลำกรได้รับ
ให้กบับุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ด้ำนบุคคลของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดีไว้ในแผนฯด้วย

ผนวก 9 P9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำน/สำยงำน (ของแต่ละหน่วยงำน)
         กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำน/สำยงำน (ของแต่ละหน่วยงำน) หมำยถงึกำรพัฒนำบุคลำกรตำมทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแต่ละหน่วยงำน ซ่ึงบุคลำกรในสังกดัมีต ำแหน่ง/หน้ำที่ที่แตกต่ำงกนัไปตำมภำรกจิ/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมโครงกำรนีห้มำยควำมถงึทั้งที่หน่วยงำนจดัอบรมเอง หรือกำรส่งบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม และรวมถงึกำรเขำ้ร่วม

ภำคผนวก ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 2
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ประชุมทำงวิชำกำรในสำยงำน กำรจดัสัมมนำของหน่วยงำนที่เชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้เฉพำะด้ำนใน
ช่วงเวลำหนึง่ระหว่ำงกำรจดัสัมมนำ

G6 ผนวก 10 P11 โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลิกภำพและจิตใจรักในงำนด้ำนบริกำร (Service Mind) และเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบริกำร 
         เนือ้หำหลักสูตรควรครอบคลุมเร่ืองบุคลิกภำพ กำรแต่งกำย ภำษำท่ำทำง รวมทั้งกำรรับมือกบัปัญหำ
เฉพำะหน้ำที่อำจจะเกดิขึ้น  ทั้งนีต้้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำรที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีก ำหนด
          กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรฝึกอบรมควรให้ควำมส ำคัญกบักลุ่มที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กบัลูกค้ำโดยตรงกอ่น
(front office) ส ำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนที่อำจไม่ได้ติดต่อกบัลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรโดยตรง แต่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
(back office) อำจสอดแทรกเนือ้หำในหลักสูตรเฉพำะ เช่น มำตรฐำนกำรรับโทรศัพท์ 

G7 ผนวก 11 P13 โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อส ำนักงำนอธกิำรบดี
      - โครงกำร/กจิกรรมนี ้ควรด ำเนินกำรต่อเนือ่งจำก P12 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันที่มีต่อองค์กร
ส ำหรับผู้บริหำรปฏิบัติกำร (ผอ.ส่วน/หน.ฝ่ำย/หน.หน่วย/หน.งำน) 
      - โครงกำร/กจิกรรมนี ้จะประสบควำมส ำเร็จได้เกดิจำกกำรเรียนรู้ปัจจยัที่เสริมสร้ำงให้เกดิควำมผูกพันในองค์กร
กำรวัดและประเมินค่ำควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรอยำ่งถกูวิธี 
      - โครงกำร/กจิกรรมนี ้ครอบคลุม ทั้งระดับองค์กร (ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ระดับหน่วยงำน (ส่วน/ฝ่ำย/หน่วย)
และระดับบุคคล
      - โครงกำรนีค้รอบคลุมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมที่ไว้เนือ้เชื่อใจกนั เช่น กำรน ำของผู้น ำ กำรสร้ำงทีมงำน
และกำรโยกยำ้ยงำนขำ้มส่วนงำน (ค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 12-14 ก.ย. 60)
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G7 ผนวก 12 P14 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเข้ำสูต่ ำแหน่งที่สูงขึน้ของสำยปฏิบัติกำร
      กจิกรรมที่ด ำเนินกำรควรก ำหนดมำตรฐำนกำรเขำ้สู่ต ำแหน่งตำมสำยควำมกำ้วหน้ำของต ำแหน่งงำน 
 (Career path) และมำตรกำรจงูใจ/บังคับให้บุคลำกรท ำผลงำนเพื่อควำมกำ้วหน้ำ
      (กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี ้นอกจำกบุคลำกรจะทรำบถงึควำมกำ้วหน้ำในอำชีพของตน จะเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ แรงจงูใจในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ เกดิควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะท ำให้
องค์กรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรกำรวำงแผนฝึกอบรมและพัฒนำงำน กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรำยบุคคล กำรจดัสรรงบประมำณ
ด้ำนบุคลำกร และกำรจดัอตัก ำลังให้เหมำะสมด้วย)

ผนวก 13 P15 โครงกำรพัฒนำสภำพกำยภำพส ำนักงำนอธกิำรบดี
      กจิกรรมที่ด ำเนินกำรควรมุง่เน้นให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึ/กำรขอรับบริกำร หรือเป็นกำร
เสริมสร้ำงบรรยำกำศและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกจิกรรมกำรประหยดัพลังงำนถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
โครงกำรนี้
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ล าดบัที่ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรีสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส านักงานอธิการบดี
2. นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ ผู้อ านวยการส่วนการคลัง กรรมการ
3. นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์ ผู้อ านวยการส่วนกิจการนิสิต กรรมการ
4. นางสมจิตต์  แก้วกัน รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนกิจการเพือ่สังคม กรรมการ
5. นายวรวุธ  เหล็กหมื่นไวย ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล กรรมการ
6. นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ ผู้อ านวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ กรรมการ
7. นายอินทนนท์  จั่นนิลลา ผู้อ านวยการส่วนพัฒนากายภาพ กรรมการ
8. นายธวัชชัย  มูลตลาด รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนพัฒนาความยั่งยืน กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร กรรมการ
10. นางอัญชลี  ตานะโก ผู้อ านวยการส่วนวินัยและกฎหมาย กรรมการ
11. นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา กรรมการ
12. นางมาเรียม  ศิลธรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
13. นางสาวขนิษฐา  สินสงวน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
14. ว่าทีเ่รือโทณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน กรรมการ
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(ข้อมูล ณ กันยายน 2561)

รายชื่อ
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ล าดบัที่ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
15. นางสาวสุทิสา  ล้ีอนันต์ศักด์ิศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร กรรมการ
16. นายอดิศร  แสงซ่ือ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนบริหารงานกลาง กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสุชิรา  อินทรครรชิต หัวหน้างานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
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