
 

 
 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

และแผนปฏบิัติราชการส านักงานอธิการบดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2559) 

 

 

 
 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 



 

นโยบายการบรหิารงาน 

 

1. พัฒนาหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร

ทุกระดับ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการระหว่างหนว่ยงานและการท างานแบบเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 

3. พัฒนาสภาพแวดลอ้มให้เอื้อตอ่การท างาน  และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรรว่มกันท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

4. สง่เสรมิและสนับสนุนการท างานและบริหารงานแบบมีสว่นร่วม (Team Work)   

5. สรา้งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

6. ส่งเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และรองรับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

7. สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสนับสนุนระบบกลไกการเพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

8. สนับสนุนการให้บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานภายนอก เชน่ การเป็นวิทยากร ที่ปรกึษา  เป็นต้น 

9. สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพส านักงานอธกิารบด ี โดยความมีส่วนร่วมจากบุคลากรในส านักงานอธกิารบดี 

10. ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 

วิสัยทัศน์ ส านักงานอธิการบดี 
 

“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ ” 
 

พันธกิจ  

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคก์ร  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT) ส านักงานอธิการบด ี

จุดแข็ง  (Strength) 

1. บุคลากรเป็นหลักในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  

3. เป็นศูนย์กลางระบบบริหารจัดการ  

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการด าเนินงาน  

5. มีโครงสรา้งของหนว่ยงานที่ชัดเจน  

6. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

7. บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการท างาน  
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8. บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีหน่วยงานที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน

การบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยได้เอง  

9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลายด้าน  

10. มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกันอย่างมปีระสิทธิภาพ  

11. มีนโยบายประหยัดพลังงานที่ชัดเจน 

12. ส านักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวม IT ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

13. สนอ. เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ด้านบริหารจัดการองค์กร 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานซ้ าซ้อน หลายขั้นตอน  

2. บางหน่วยงานมีปรมิาณงานไม่สมดุลกับปริมาณคน  

3. งบประมาณของส านักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรน้อย  

4. บทบาทหนา้ที่ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีไม่ชัดเจน  

5. บุคลากรบางส่วนไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

6. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ  

7. มีระเบียบการใช้/เบิกจ่ายยุ่งยากซับซ้อน  

8. ไม่มรีายได้เป็นของตนเอง  

9. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

10. ขาดการประสานงานที่ด ี 

11. ขาดแคลนเครื่องมอื/ เครื่องมือเดิมล้าสมัย  

12. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่สมดุลกับการพัฒนา  
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13. บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

14. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง  

15. บุคลากรมีความรู้ความสามารถจ านวนมากแต่ขาดโอกาสในการพัฒนางาน 

โอกาส (Opportunity)  

1. รัฐบาลสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. หนว่ยงานภายนอกใหก้ารยอมรับ และให้ความรว่มมอื สนับสนุน  

3. นโยบายมหาวิทยาลัยในการมุง่สู ่Eco U  

4. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญกับการท างานของสนอ. เนื่องจากเป็นองค์กรศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย  

5. เป็นศูนย์รวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบันักศึกษาและอาจารย์ 

6. สนอ.เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้านบริหารจัดการองคก์ร  

7. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดี  

8. การสนับสนุนนโยบาย/งบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาด้านกายภาพ เช่น งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  

9. ความคาดหวังในการให้บรกิารของส านักงานอธิการบดีจากผู้มีส่วนได้เสียเปน็แรงผลักดันให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ  

10. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร  

11. มีนักศกึษาสนใจเข้าศึกษา เน่ืองจาก ค่าหน่วยกิตต่ า มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะทางตรงตามความสนใจ และสามารถไป

ประกอบอาชีพได้  

 

อุปสรรค (Threat) 

1. นโยบายผู้บริหารไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกัน  

1. การตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจน  

2. ข้อจ ากัดทางดา้นกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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3. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ส่งผลกระทบต่อการท างาน  

4. การเปิดเสรีทางการศกึษา AEC มีผลกระทบต่อการท างาน เช่น ด้านงบประมาณ กิจกรรม และนักศึกษา ฯลฯ  

5. วิทยาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรบางสว่นปรับตัว    ไม่ทัน  

6. นักศึกษาไม่มคีวามพึงพอใจในการใชง้าน wifi/คอมพิวเตอร์ 

7. การปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารประเทศท าให้นโยบายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  

8. ความรวดเร็วของระบบ internet ภายนอกประเทศ ส าหรับการค้นหาข้อมูลนักศกึษาและอาจารย์  

9. ได้รับงบประมาณก่อสร้างน้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ส านกังานอธิการบดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

ระบบบริหารจัดการมีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ (กอง

แผนงาน) 

80 80 80 80 80 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

หนว่ยงานในส านักงานอธิการบดี

เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ผอ.ส านักงาน

อธิการบดีและผอ.

กองทุกกอง 

 ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพส านักงานอธิการบดี 

(สนง.คุณภาพ) 

3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน

ส านักงานอธิการบดี 

 

ผอ.ส านักงาน

อธิการบดี,ผอ.

ส านักงานคุณภาพฯ 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูบ้ริหารในการได้รับข้อมูล/

ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

(ศูนย์ IT) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ส่งเสริมกระบวนการท างานแบบ

บูรณาการระหว่างหนว่ยงาน 

 

ทุกหน่วยงาน 

ระบบบริหารจัดการของ

ส านักงานอธิการบดียึดหลัก

ธรรมาภิบาล  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการ

บริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

3.5 4 4 4.5 4.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการส านักงาน

อธิการบดีบริหารจัดการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  

ผอ.สนอ./ผอ.ทุกกอง 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

สถานที่ และสภาพแวดล้อมใน

การท างานเหมาะสม และ

ปลอดภัย  

 

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรภายนอก และภายใน

หนว่ยงานที่มีต่อสถานที่ และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  

(กองอาคารฯ) 

80 85 90 95 95 พัฒนาสถานที่ และปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ

ปฏิบัติงานและปลอดภัย  

 

ผอ.กองอาคารฯ  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

ในต าแหน่งที่รับผดิชอบ และ

ทักษะสามารถใหบ้ริการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

ฝกึอบรมสัมมนา และพัฒนา

ตนเอง (กองการเจ้าหน้าที่)  

 

300 300 300 300 300 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ

ฝกึอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเอง 

ผอ.สนอ./ผอ.กจน.  
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

 

      ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาบุคลากร

ให้มคีวามรูค้วามสามารถตามงาน

ที่รับผดิชอบ  

ผอ.กจน./ผอ.ทุกกอง  

 

      สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรส านักงานอธิการบดี  

ผอ.กจน. 

 

 

ค่าเฉลี่ยความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (กองการ

เจ้าหน้าที่) 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรูค้วามเข้าใจในการจัดท า

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPI) และ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 

ร้อยละของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานส านักงาน

อธิการบดีได้รับการฝึกอบรม

ทางดา้น ICT (ศูนย์ IT) 

50 55 60 70 80 ส่งเสริม/ สนับสนุน/ พัฒนา

บุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ด้าน ICT 

 

ศูนย์ IT 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ

ฝกึอบรมได้น าความรู้มาใช้ใน

การปฏิบัติงาน (ศูนย์ IT) 

 

80 80 80 80 80 ติดตามการใชค้วามรูค้วามสามารถ

ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ IT 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR)  ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (ศูนย์ IT) 

10 15 20 25 30 ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม และสอบวัด
ทางดา้นภาษาอังกฤษ  

ผอ. ศูนย์ IT 

 

จ านวนบุคลากรที่เสนอขอรับ

การประเมนิเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ (กองการเจ้าหน้าที่) 

5 6 7 8 9 สนับสนุนการจัดตั้งคลินิกวิชาการ  ผอ. กจน.  

บุคลากรมีความสุขในการ

ท างาน  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ความสุขในการท างานของ

บุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่) 

3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 สนับสนุนสวัสดิการและสร้างขวัญ

และก าลังใจให้กับบุคลากร  

ผอ.กจน./ผอ.กอง

สวัสดิการ/ผอ.ศูนย์

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

จ านวนระบบสารสนเทศที่

ได้รับการพัฒนาใหม่และ

น าไปใช้งาน (ศูนย์ IT) 

2 2 2 2 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ(ระบบใหม่)ที่

ทันสมัยใหค้รอบคลุมภารกิจของ

ส านักงานอธิการบดี 

ผอ.สนอ./ผอ. IT/

ผอ.ทุกกอง  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

(ศูนย์ IT) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบันให้ขอ้มูลมคีวามทันสมัย (Update) 

และตรงกับความตอ้งการ 

ผอ. IT/ผอ.ทุก

กอง  

       ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้น IT ให้ใชง้านได้รวดเร็ว และ

ครอบคลุมพืน้ที่การใช้งาน  

 

 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้ฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการ และการ

ตัดสินใจ (ศูนย์ IT) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการ

บริหารจัดการ และการตัดสินใจ  

ผอ. ศูนย์ IT 

       ก าหนดมาตรการให้ทุกหนว่ยงาน

ปรับปรุงฐานข้อมูลใหท้ันสมัย เป็น

ปัจจุบัน 

ผอ.สนอ./ ผอ.

ศูนย์ IT/ ผอ.ทุก

กอง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ  

60 61 62 63 64 

ระบบการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนงานที่มีการ

จัดท าขัน้ตอนการให้บริการ

ที่ชัดเจน (กองกลาง) 

13 13 13 13 13 สนับสนุนให้ทุกหนว่ยงานปรับปรุงขั้นตอน

การใหบริการ 

ผอ.ศูนย์ IT/ผอ.

ทุกกอง 

 จ านวนกระบวนงานที่มีการ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การให้บริการ (กองกลาง) 

3 4 5 6 7 สนับสนุนให้ทุกหนว่ยงานมีการปรับปรุง/

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ผอ.ทุกกอง  

บุคลากรมีบุคลิกภาพ 
จติบริการ และมีมนุษย
สัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการ (ศูนย์ IT) 

90 90 95 95 95 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ

ด้านจติบริการอย่างตอ่เนื่อง 

ผอ.ทุกกอง  

       สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพ จติ
บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์อย่างมอื
อาชีพ  

ผอ.สนอ./ ผอ.ก
จน./ ผอ.ทุกกอง  
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แผนที่ยทุธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี (Strategy Map) 

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บรกิารที่ประทับใจ 

 

 

ประสิทธิผลตามประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

(F) 

 

ประสิทธิภาพการ

ให้บริการ 

(C) 

 

ประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติราชการ 

(I) 

 

การพัฒนาองค์กร 

(L) 

 

 
บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
จิตบริการ รักองคก์ร และมี
ความสุขในการท างาน 

ผูบ้ริหารสามารถใชฐ้านขอ้มูล
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการและตดัสินใจไดท้นัที 

มีระบบบริหาร
จดัการโดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาล 

มีอุปกรณ์
สนบัสนุนการ
ท างานในระบบ
สารสนเทศ 

มีสถานท่ี และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเหมาะสม และ

ปลอดภยั 

บุคลากรสามารถจดัท าผลงานเพือ่
ความกา้วหนา้ของคนและพฒันา

หน่วยงานได ้

มีระบบการใหบ้ริการสามารถเป็น
ตน้แบบและผูน้ าองคก์ร 

เป็นศูนยก์ลางการใหบริการ
ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ 

มีระบบสารสนเทศเป็นตน้แบบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทกัษะ
ในต าแหน่งท่ีรับผดิชอบ และสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารจดัการมีความคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการและ
ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และประทบัใจ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

60 ตัวชีวั้ด

1. ระบบบริหารจัดการ

มคีวามคลอ่งตวั

และมปีระสทิธภิาพ

ร้อยละการบรรลุ

เปา้หมายตาม

แผนปฏบิัตริาชการ

80 กองแผนงาน 1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการของหนว่ยงาน

ในส านกังานอธกิารบดเีพื่อ

รองรับทศิทางการพัฒนา

มหาวทิยาลยั

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารเร่ือง 

การทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท า

แผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านกังาน

อธกิารบดี

กองแผนงาน

โครงการวพิากษแ์ละแปลงแผนกลยุทธ์

สูก่ารปฏบิัติ

กองแผนงาน

ผลการประเมนิการ

ประกนัคณุภาพ

ส านกังานอธกิารบดี

3.85 สนง.คณุภาพ 2. สง่เสริมการประกนั

คณุภาพภายในส านกังาน

อธกิารบดี

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารวเิคราะห์

และการเขยีน OP ของสนอ.

สนง.คณุภาพ

โครงการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานส านกังานอธกิารบด ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการประเมนิ IQA ของส านกังาน

อธกิารบดี

สนง.คณุภาพ

แผนปฏบิติัราชการส านักงานอธกิารบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม



เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

60 ตัวชีวั้ด

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

คา่เฉลีย่ความพงึ

พอใจของผู้บริหารใน

การไดรั้บขอ้มลู/

ขา่วสารที่ถกูตอ้งและ

รวดเร็ว

3.51 ศูนย์ IT 3. สง่เสริมกระบวนการ

ท างานแบบบูรณาการ

ระหวา่งหนว่ยงาน

2. ระบบบริหารจัดการ

ของส านกังานอธกิารบดี

ยึดหลกัธรรมาภบิาล

คา่เฉลีย่ผลการ

ประเมนิการบริหาร

ตามหลกัธรรมาภบิาล

3.5 กองกา

เจา้หนา้ที่

4. สง่เสริมใหค้ณะกรรมการ

ส านกังานอธกิารบดบีริหาร

จัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิ

บาล

โครงการลดความเสีย่งในการปฏบิัตงิาน สนง.

ตรวจสอบ

ภายใน

3สถานที่ และ

สภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเหมาะสม และ

ปลอดภัย

ร้อยละความพงึพอใจ

ของบุคลากรภายนอก

 และภายในหนว่ยงาน

ที่มตีอ่สถานที่ และ

สภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน

80 กองอาคาร 5.พัฒนาสถานที่ และ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้

เอื้อตอ่การปฏบิัตงิานและ

ปลอดภัย

โครงการพัฒนาส านกังานอธกิารบด ีสู่

การเป็น Green Offine

กองอาคาร

และสถานที่



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาบคุลากร

เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

จ ำนวนบุคลำกรที่

ไดรั้บกำรฝึกอบรม

สมัมนำ และพัฒนำ

ตนเอง

300 กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

1.สง่เสริมใหบุ้คลำกรไดรั้บกำร

ฝึกอบรมสมัมนำ และพัฒนำ

ตนเอง

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนกังำน

อธกิำรบด ี ประจ ำปงีบประมำณ 2560

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

2.สง่เสริม/สนบัสนนุ/พัฒนำ

บุคลำกรใหม้คีวำมรู้

ควำมสำมำรถตำมงำนที่

รับผิดชอบ

โครงกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนกังำน

อธกิำรบด ีประจ ำปงีบประมำณ 2560

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรน ำองค์

ควำมรู้มำพัฒนำงำนภำยในส ำนกังำน

อธกิำรบดี

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

คำ่เฉลีย่ควำมรู้ควำม

เขำ้ใจของผู้ประเมนิผล

กำรปฏบิัตงิำน

3 กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

3.สง่เสริมและพัฒนำบุคลำกรให้

มคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรจัดท ำ

ผลสมัฤทธิ์รำยบุคคล (KPI) และ

จัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1. บุคลำกรมคีวำมรู้

ควำมสำมำรถใน

ต ำแหนง่ที่รับผิดชอบ

 และทักษะสำมำรถ

ใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพ

แผนปฏบิติัราชการส านักงานอธกิารบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ



เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมเปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของบุคลำกรที่

ปฏบิัตงิำนส ำนกังำน

อธกิำรบดไีดรั้บกำร

ฝึกอบรมทำงดำ้น ICT

50 ศูนย์ IT 4.สง่เสริม/ สนบัสนนุ/ พัฒนำ

บุคลำกรใหม้คีวำมรู้

ควำมสำมำรถดำ้น ICT

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรใหม้คีวำมรู้

ควำมสำมำรถและทักษะทำงดำ้น ICT 

(Staff Training)

ศูนย์ IT

ร้อยละของบุคลำกรที่

ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้

น ำควำมรู้มำใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำน

80 กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

5.ตดิตำมกำรใชค้วำมรู้

ควำมสำมำรถไปใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อกำร

ตดิตำมกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม

ดำ้น ICT มำใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน (KM Staff

 Training)

ศูนย์ IT

ร้อยละของบุคลำกรที่

ผ่ำนกำรทดสอบ

มำตรฐำนทำงดำ้น

ภำษำอังกฤษ (CEFR)  

ตำมที่มหำวทิยำลยั

ก ำหนด

10 ศูนย์ IT 6.สง่เสริม/สนบัสนนุใหบุ้คลำกร

เขำ้รับกำรฝึกอบรม และสอบวัด

ทำงดำ้นภำษำอังกฤษ

โครงกำรสง่เสริมกำรใชง้ำนระบบกำร

เรียนรู้ภำษำอังกฤษ (Staff Language)

ศูนย์ IT

จ ำนวนบุคลำกรที่

เสนอขอรับกำรประเมนิ

เขำ้สูต่ ำแหนง่ทำง

วชิำกำร

5 7.สนบัสนนุกำรจัดตัง้คลนิกิ

วชิำกำร

โครงกำรเตรียมควำมรู้ในกำรขอก ำหนด

ต ำแหนง่ที่สงูขึ้นของบุคลำกรสำย

สนบัสนนุวชิำกำร

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

2.บุคลำกรมคีวำมสขุ

ในกำรท ำงำน

คำ่เฉลีย่ผลกำร

ประเมนิควำมสขุใน

กำรท ำงำนของบุคลำกร

3.8 กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

8.สนบัสนนุสวัสดกิำรและสร้ำง

ขวัญก ำลงัใจใหบุ้คลำกร

โครงกำรตำมหำ “ควำมสขุเพื่อกำร

ใหบ้ริกำรที่ประทับใจ”

ศูนย์ศลิป



เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมเปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรสมัมนำเชงิปฏบิัตกิำร “ท ำงำน 

อย่ำงมคีวำมสขุ” ทุกคนสบำยใจ

ศูนย์ศลิป

โครงกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน

ส ำนกังำนอธกิำรบดี

กองกจิกำร

นกัศกึษำ

โครงกำรจัดสถำนที่นนัทนำกำรและกำร

ออกก ำลงักำยของบุคลำกรส ำนกังำน

อธกิำรบดี

กองสวัสดกิำร



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ

เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

1. ระบบสารสนเทศมี

ประสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล

จ านวนระบบ

สารสนเทศที่ไดรั้บการ

พัฒนาใหมแ่ละน าไปใช้

งาน

2 ศูนย์  IT 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ

(ระบบใหม)่ ที่ทันสมยัให้

ครอบคลมุภารกจิของ

ส านกังานอธกิารบดี

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่

ทันสมยัใหค้รอบคลมุภารกจิของ

ส านกังานอธกิารบดี

ศูนย์ IT

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ

ของผู้ใชร้ะบบ

สารสนเทศ

3.51 ศูนย์  IT 2. ปรับปรุง และพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่ใชง้านอยู่ใน

ปัจจุบันใหข้อ้มลูมคีวาม

ทันสมยั (Update) และตรงกบั

ความตอ้งการ

ศูนย์ IT

3. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดา้น IT ใหใ้ช้

งานไดร้วดเร็ว และครอบคลมุ

พื้นที่การใชง้าน

โครงการตอ่ยอดและสร้างแรงจูงใจใน

การใชง้านแอพลเิคชั่น MJU Cloud

กองกลาง

แผนปฏบิติัราชการส านักงานอธกิารบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม



เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ

ของผู้ใชฐ้านขอ้มลูเพื่อ

การบริหารจัดการ 

และการตดัสนิใจ

3.51 ศูนย์  IT 4. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู

กลางเพื่อการบริหารจัดการ 

และการตดัสนิใจ

ศูนย์ IT

5. ก าหนดมาตรการใหทุ้ก

หนว่ยงานปรับปรุงฐานขอ้มลู

ใหท้ันสมยั เป็นปัจจุบัน

ศูนย์ IT



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการให้บรกิาร

เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

2560 ตัวชีวั้ด

1.ระบบการใหบ้ริการที่มี

ประสทิธภิาพ

1.จ านวนกระบวนงานที่

มกีารจัดท าขั้นตอนการ

ใหบ้ริการที่ชัดเจน

13 กองกลาง 1.สนบัสนนุใหทุ้กหนว่ยงาน

ปรับปรุงขั้นตอนการใหบ้ริการ

2.จ าวนกระบวนงานที่มี

การลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบ้ริการ

3 กองกลาง 2.สนบัสนนุใหทุ้กหนว่ยงานมี

การปรับปรุง/ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการใหบ้ริการ

2.บุคลากรมบีุคลกิภาพ 

จติบริการ และมมีนษุย

สมัพันธอ์ย่างมอือาชพี

3. ร้อยละความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ

90 ศูนย์ IT 3.สง่เสริมใหบุ้คลากรมคีวามรู้

และทักษะดา้นจติบริการอย่าง

ตอ่เนือ่ง

โครงการจติบริการ ใจส าราญ 

งานสมัฤทธิ์ เพิ่มประสทิธภิาพ

การท างานดว้ยพลงัของตน

กองแนะแนว

4.สนบัสนนุการจัดโครงการ/

กจิกรรมที่สง่เสริมใหบุ้คลากร

มบีุคลกิภาพ จติบริการ และมี

มนษุยสมัพันธอ์ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาบุคลกิภาพ และ

จติบริการอย่างมอือาชพี

กองกลาง

แผนปฏบิติัราชการส านักงานอธกิารบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม



17

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยทุธ์ จ านวนโครงการ

1. พัฒนาการบริหารจัดการ 3 5 5                       7

2. พัฒนาบคุลากร 2 7 8                       11

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 1 3 5                       2

4. พัฒนาการใหบ้ริการ 2 3 4                       2

รวมท้ังสิ้น 8 18 22 22

สรุปข้อมูลตามแผนปฏบิติัราชการส านักงานอธกิารบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560




