แผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นโยบายการบริหารงาน
1. พัฒนาหน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดีให้เป็นศูนย์ กลางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร
ทุกระดับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและการทางานแบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานและบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม (Team Work)
5. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และรองรับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสนับสนุนระบบกลไกการเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
8. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เช่น การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เป็นต้น
9. สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดี โดยความมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสานักงานอธิการบดี
10. ส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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แผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ สานักงานอธิการบดี
“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ ”
พันธกิจ
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT) สานักงานอธิการบดี
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรเป็นหลักในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลางระบบบริหารจัดการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการดาเนินงาน
มีโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจน
มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการทางาน
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8. บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีหน่วยงานที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้เอง
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลายด้าน
10. มีการทางานเป็นทีม ช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีนโยบายประหยัดพลังงานที่ชัดเจน
12. สานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวม IT สาหรับนักศึกษาและอาจารย์
13. สนอ. เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ด้านบริหารจัดการองค์กร
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขั้นตอนการดาเนินงานซ้าซ้อน หลายขั้นตอน
2. บางหน่วยงานมีปริมาณงานไม่สมดุลกับปริมาณคน
3. งบประมาณของสานักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรน้อย
4. บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีไม่ชัดเจน
5. บุคลากรบางส่วนไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ
7. มีระเบียบการใช้/เบิกจ่ายยุ่งยากซับซ้อน
8. ไม่มรี ายได้เป็นของตนเอง
9. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
10. ขาดการประสานงานที่ดี
11. ขาดแคลนเครื่องมือ/ เครื่องมือเดิมล้าสมัย
12. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่สมดุลกับการพัฒนา
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13. บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
14. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง
15. บุคลากรมีความรู้ความสามารถจานวนมากแต่ขาดโอกาสในการพัฒนางาน
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือ สนับสนุน
3. นโยบายมหาวิทยาลัยในการมุง่ สู่ Eco U
4. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการทางานของสนอ. เนื่องจากเป็นองค์กรศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย
5. เป็นศูนย์รวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาและอาจารย์
6. สนอ.เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้านบริหารจัดการองค์กร
7. ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดี
8. การสนับสนุนนโยบาย/งบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาด้านกายภาพ เช่น งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
9. ความคาดหวังในการให้บริการของสานักงานอธิการบดีจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
10. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร
11. มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษา เนื่องจาก ค่าหน่วยกิตต่า มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะทางตรงตามความสนใจ และสามารถไป
ประกอบอาชีพได้
อุปสรรค (Threat)
1. นโยบายผู้บริหารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจน
2. ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้ส่งผลกระทบต่อการทางาน
การเปิดเสรีทางการศึกษา AEC มีผลกระทบต่อการทางาน เช่น ด้านงบประมาณ กิจกรรม และนักศึกษา ฯลฯ
วิทยาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรบางส่วนปรับตัว ไม่ทัน
นักศึกษาไม่มคี วามพึงพอใจในการใช้งาน wifi/คอมพิวเตอร์
การปรับเปลี่ยนผูบ้ ริหารประเทศทาให้นโยบายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
ความรวดเร็วของระบบ internet ภายนอกประเทศ สาหรับการค้นหาข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์
ได้รับงบประมาณก่อสร้างน้อย

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

ระบบบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดียึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ (กอง
แผนงาน)

80

80

80

80

80 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพสานักงานอธิการบดี
(สนง.คุณภาพ)

3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สานักงานอธิการบดี

ผอ.สานักงาน
อธิการบดี,ผอ.
สานักงานคุณภาพฯ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริหารในการได้รับข้อมูล/
ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว
(ศูนย์ IT)

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ส่งเสริมกระบวนการทางานแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
(กองการเจ้าหน้าที่)

3.5

ผอ.สนอ./ผอ.ทุกกอง

4

4

4.5 4.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการสานักงาน
อธิการบดีบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

ผอ.สานักงาน
อธิการบดีและผอ.
กองทุกกอง
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เป้าประสงค์

สถานที่ และสภาพแวดล้อมใน
การทางานเหมาะสม และ
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรภายนอก และภายใน
หน่วยงานที่มีต่อสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(กองอาคารฯ)

เป้าหมาย

กลยุทธ์

60

61

62

63

64

80

85

90

95

95 พัฒนาสถานที่ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานและปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.กองอาคารฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
60

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ในตาแหน่งที่รับผิดชอบ และ
ฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนา
ทักษะสามารถให้บริการได้อย่าง ตนเอง (กองการเจ้าหน้าที่)
มีประสิทธิภาพ

61

62 63

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

64

300 300 300 300 300 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
ผอ.สนอ./ผอ.กจน.
ฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเอง
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
60

61

62 63

3

3

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามงาน
ที่รับผิดชอบ

ผอ.กจน./ผอ.ทุกกอง

สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรสานักงานอธิการบดี

ผอ.กจน.

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทา
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPI) และ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

กองการเจ้าหน้าที่

64

ค่าเฉลี่ยความรูค้ วามเข้าใจ
ของผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กองการ
เจ้าหน้าที่)

3

3

3

ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสานักงาน
อธิการบดีได้รับการฝึกอบรม
ทางด้าน ICT (ศูนย์ IT)

50

55 60

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมได้นาความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ศูนย์ IT)

80

80 80 80 80 ติดตามการใช้ความรูค้ วามสามารถ ศูนย์ IT
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

70 80 ส่งเสริม/ สนับสนุน/ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ
ด้าน ICT

ศูนย์ IT

8
เป้าประสงค์

บุคลากรมีความสุขในการ
ทางาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62 63

64

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ศูนย์ IT)

10

15

20

25 30 ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม และสอบวัด
ทางด้านภาษาอังกฤษ

ผอ. ศูนย์ IT

จานวนบุคลากรที่เสนอขอรับ
การประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ (กองการเจ้าหน้าที่)

5

6

7

8

ผอ. กจน.

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความสุขในการทางานของ
บุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)

3.8

3.9 4.0 4.1 4.2 สนับสนุนสวัสดิการและสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับบุคลากร

9

สนับสนุนการจัดตั้งคลินิกวิชาการ

ผอ.กจน./ผอ.กอง
สวัสดิการ/ผอ.ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ระบบสารสนเทศมี
จานวนระบบสารสนเทศที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการพัฒนาใหม่และ
นาไปใช้งาน (ศูนย์ IT)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
(ศูนย์ IT)

เป้าหมาย

กลยุทธ์

60

61

62

63

64

2

2

2

2

2

พัฒนาระบบสารสนเทศ(ระบบใหม่)ที่
ทันสมัยให้ครอบคลุมภารกิจของ
สานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สนอ./ผอ. IT/
ผอ.ทุกกอง

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ใน
ผอ. IT/ผอ.ทุก
ปัจจุบันให้ขอ้ มูลมีความทันสมัย (Update) กอง
และตรงกับความต้องการ
ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน IT ให้ใช้งานได้รวดเร็ว และ
ครอบคลุมพืน้ ที่การใช้งาน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจ (ศูนย์ IT)

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการ
บริหารจัดการ และการตัดสินใจ

กาหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน

ผอ. ศูนย์ IT

ผอ.สนอ./ ผอ.
ศูนย์ IT/ ผอ.ทุก
กอง

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
เป้าประสงค์

ระบบการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรมีบุคลิกภาพ
จิตบริการ และมีมนุษย
สัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62 63

64

จานวนกระบวนงานที่มีการ
จัดทาขัน้ ตอนการให้บริการ
ที่ชัดเจน (กองกลาง)

13

13

13

13

13

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงขั้นตอน
การใหบริการ

ผอ.ศูนย์ IT/ผอ.
ทุกกอง

จานวนกระบวนงานที่มีการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการ (กองกลาง)

3

4

5

6

7

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุง/
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ

ผอ.ทุกกอง

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริการ (ศูนย์ IT)

90

90

95 95

95

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ
ด้านจิตบริการอย่างต่อเนื่อง

ผอ.ทุกกอง

สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพ จิต
บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์อย่างมือ
อาชีพ

ผอ.สนอ./ ผอ.ก
จน./ ผอ.ทุกกอง

11

แผนที่ยทุ ธศาสตร์สานักงานอธิการบดี (Strategy Map)

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ
ผูร้ ับบริ การได้รับการบริ การที่สะดวก
รวดเร็ ว ถูกต้อง และประทับใจ

ประสิทธิผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
(F)
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
(C)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
(I)
การพัฒนาองค์กร
(L)

บุคลากรมีความรู ้ความสามารถและทักษะ
ในตาแหน่งที่รับผิดชอบ และสามารถ
ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ระบบบริ หารจัดการมีความคล่องตัวและมี
ประสิ ทธิภาพ

มีระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการและ
ใช้งานร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบสารสนเทศเป็ นต้นแบบ
ของหน่วยงานอื่น

เป็ นศูนย์กลางการใหบริ การ
ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ
บุคลากรสามารถจัดทาผลงานเพือ่
ความก้าวหน้าของคนและพัฒนา
หน่วยงานได้
บุคลากรมีคุณธรรมจริ ยธรรม
จิตบริ การ รักองค์กร และมี
ความสุขในการทางาน

ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการและตัดสิ นใจได้ทนั ที

มีระบบการให้บริ การสามารถเป็ น
ต้นแบบและผูน้ าองค์กร

มีระบบบริ หาร
จัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

มีอุปกรณ์
สนับสนุนการ
ทางานในระบบ
สารสนเทศ

มีสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานเหมาะสม และ
ปลอดภัย

12

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
60

1. ระบบบริหารจัดการ ร้อยละการบรรลุ
มีความคล่องตัว
เป้าหมายตาม
และมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัตริ าชการ

80

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด
กองแผนงาน 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ในสานักงานอธิการบดีเพื่อ
รองรับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน
อธิการบดี

กองแผนงาน

โครงการวิพากษ์และแปลงแผนกลยุทธ์ กองแผนงาน
สูก่ ารปฏิบัติ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี

3.85

สนง.คุณภาพ 2. ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสานักงาน
อธิการบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์
และการเขียน OP ของสนอ.

สนง.คุณภาพ

โครงการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการประเมิน IQA ของสานักงาน
อธิการบดี

สนง.คุณภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

60

ตัวชีว้ ัด

ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของผู้บริหารใน
การได้รับข้อมูล/
ข่าวสารที่ถกู ต้องและ
รวดเร็ว

3.51

ศูนย์ IT

2. ระบบบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ ผลการ
ของสานักงานอธิการบดี ประเมินการบริหาร
ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาล

3.5

กองกา
เจ้าหน้าที่

4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ โครงการลดความเสีย่ งในการปฏิบัตงิ าน สนง.
สานักงานอธิการบดีบริหาร
ตรวจสอบ
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
ภายใน
บาล

3สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานเหมาะสม และ
ปลอดภัย

80

กองอาคาร

5.พัฒนาสถานที่ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ ต่อการปฏิบัตงิ านและ
ปลอดภัย

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายนอก
และภายในหน่วยงาน
ที่มตี อ่ สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

3. ส่งเสริมกระบวนการ
ทางานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน

โครงการพัฒนาสานักงานอธิการบดี สู่ กองอาคาร
การเป็น Green Offine
และสถานที่

แผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
1. บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
และทักษะสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวชีว้ ัด
จำนวนบุคลำกรที่
ได้รับกำรฝึกอบรม
สัมมนำ และพัฒนำ
ตนเอง

ค่ำเฉลีย่ ควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้ประเมินผล
กำรปฏิบัตงิ ำน

เป้าหมาย
2560

ผู้รับผิดชอบ

300

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

3

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

1.ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
ฝึกอบรมสัมมนำ และพัฒนำ
ตนเอง

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สำนักงำน
อธิกำรบดี ประจำปีงบประมำณ 2560

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

2.ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนำ
บุคลำกรให้มคี วำมรู้
ควำมสำมำรถตำมงำนที่
รับผิดชอบ

โครงกำรจัดกำรควำมรู้ สำนักงำน
อธิกำรบดี ประจำปีงบประมำณ 2560

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรนำองค์
ควำมรู้มำพัฒนำงำนภำยในสำนักงำน
อธิกำรบดี

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

3.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำ
ผลสัมฤทธิ์รำยบุคคล (KPI) และ
จัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

เป้าหมาย
2560

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของบุคลำกรที่
ปฏิบัตงิ ำนสำนักงำน
อธิกำรบดีได้รับกำร
ฝึกอบรมทำงด้ำน ICT

50

ศูนย์ IT

ร้อยละของบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้
นำควำมรู้มำใช้ในกำร
ปฏิบัตงิ ำน

80

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

ร้อยละของบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ (CEFR)
ตำมที่มหำวิทยำลัย
กำหนด

10

ศูนย์ IT

จำนวนบุคลำกรที่
เสนอขอรับกำรประเมิน
เข้ำสูต่ ำแหน่งทำง
วิชำกำร

5

2.บุคลำกรมีควำมสุข ค่ำเฉลีย่ ผลกำร
ในกำรทำงำน
ประเมินควำมสุขใน
กำรทำงำนของบุคลำกร

3.8

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

4.ส่งเสริม/ สนับสนุน/ พัฒนำ
บุคลำกรให้มคี วำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน ICT

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำน ICT
(Staff Training)

ศูนย์ IT

5.ติดตำมกำรใช้ควำมรู้
โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อกำร
ศูนย์ IT
ควำมสำมำรถไปใช้ในกำร
ติดตำมกำรนำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม
ปฏิบัตงิ ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้ำน ICT มำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน (KM Staff
Training)
6.ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลำกร โครงกำรส่งเสริมกำรใช้งำนระบบกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรม และสอบวัด เรียนรู้ภำษำอังกฤษ (Staff Language)
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ

ศูนย์ IT

7.สนับสนุนกำรจัดตัง้ คลินกิ
วิชำกำร

โครงกำรเตรียมควำมรู้ในกำรขอกำหนด
ตำแหน่งที่สงู ขึ้นของบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

8.สนับสนุนสวัสดิกำรและสร้ำง
ขวัญกำลังใจให้บุคลำกร

โครงกำรตำมหำ “ควำมสุขเพื่อกำร
ให้บริกำรที่ประทับใจ”

ศูนย์ศิลป

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2560

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร “ทำงำน
อย่ำงมีควำมสุข” ทุกคนสบำยใจ

ศูนย์ศิลป

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำรทำงำนของบุคลำกรใน
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกิจกำร
นักศึกษำ

โครงกำรจัดสถำนที่นนั ทนำกำรและกำร
ออกกำลังกำยของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดี

กองสวัสดิกำร

แผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

เป้าหมาย
2560

ผู้รับผิดชอบ

จานวนระบบ
สารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาใหม่และนาไปใช้
งาน

2

ศูนย์ IT

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
(ระบบใหม่) ที่ทันสมัยให้
ครอบคลุมภารกิจของ
สานักงานอธิการบดี

ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ

3.51

ศูนย์ IT

2. ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบันให้ข้อมูลมีความ
ทันสมัย (Update) และตรงกับ
ความต้องการ

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยให้ครอบคลุมภารกิจของ
สานักงานอธิการบดี

3. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนา โครงการต่อยอดและสร้างแรงจูงใจใน
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้ใช้ การใช้งานแอพลิเคชั่น MJU Cloud
งานได้รวดเร็ว และครอบคลุม
พื้นที่การใช้งาน

ศูนย์ IT

ศูนย์ IT

กองกลาง

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ

เป้าหมาย
2560
3.51

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด
ศูนย์ IT

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ

ศูนย์ IT

5. กาหนดมาตรการให้ทุก
หน่วยงานปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน

ศูนย์ IT

แผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2560

ตัวชีว้ ัด

1.ระบบการให้บริการที่มี 1.จานวนกระบวนงานที่
ประสิทธิภาพ
มีการจัดทาขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน

13

กองกลาง

1.สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ

2.จาวนกระบวนงานที่มี
การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ
3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

3

กองกลาง

2.สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมี
การปรับปรุง/ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการ

90

ศูนย์ IT

เป้าประสงค์

2.บุคลากรมีบุคลิกภาพ
จิตบริการ และมีมนุษย
สัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โครงการจิตบริการ ใจสาราญ
และทักษะด้านจิตบริการอย่าง งานสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อเนือ่ ง
การทางานด้วยพลังของตน

ผู้รับผิดชอบ

กองแนะแนว

4.สนับสนุนการจัดโครงการ/ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และ กองกลาง
กิจกรรมที่สง่ เสริมให้บุคลากร จิตบริการอย่างมืออาชีพ
มีบุคลิกภาพ จิตบริการ และมี
มนุษยสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

17

สรุปข้อมูลตามแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. พัฒนาการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
3

ตัวชี้วัด
5

กลยุทธ์
5

2. พัฒนาบุคลากร

2

7

8

11

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

1

3

5

2

4. พัฒนาการให้บริการ

2

3

4

2

8

18

22

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
7

22

