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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



ค ำน ำ 

 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์     
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในส านักงานอธิการบดี ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)” เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 12B06-07 
ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รับทราบผลการสัมมนาและเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของ
การจัดท าแผนเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ        
โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ และ 19 กลยุทธ์ 

 ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 จะเป็นแผนก ากับ   
ทิศทางการด าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการของส านักงานอธิการบดี ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้แทนทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และได้
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานประจ าทุกปี 
พร้อมทั้งได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือทราบและ
พิจารณา และขอรับข้อคิดเห็นในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จในทุกกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เพ่ือเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อีกทั้งเป็น
การรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และสอดคล้องรองรับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี ตลอดจนเพ่ือให้
บุคลากรทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานอธิการบดีใน
ระยะ 5 ปี สอดคล้องตามระยะเวลาของแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนขีดความสามารถไปสู่ความเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 จึงมีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้ด าเนินการจัดสัมมนาดังกล่าว   
ในหัวข้อ “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)” เมื่อวันที่ 22-23 
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 12B06-07 ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 106 คน โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา
กองแผนงาน คุณศิริวิช ดโนทัย เป็นวิทยากรในครั้งนี ้

 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564)” กองแผนงานในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการสรุปผลการสัมมนาและจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ
ผลการสัมมนาและเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปีเรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และมอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้ด าเนินการพิจารณา



 
 

โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีแหล่งเงินและ
วงเงินงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยไดน้ าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 สาระส าคัญขององค์ประกอบของแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -
2564) ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 19 กลยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ท่ี 1.1 บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.3 บุคลากรมีจิตบริการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1 ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2 หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบ 
เป้าประสงค์ท่ี 2.3 ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถบูรณาการและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรมีความสะดวก ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี 3.3 กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4 กระบวนการท างานถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 

 ส าหรับการด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของส านักงานอธิการบดี ได้มีการก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วงเงิน และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการรวมทั้งหมด 46 โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 9.821 ล้านบาท จากแหล่ง
เงินงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย จ าแนกการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
ดังนี้ 



 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 19 กลยุทธ์ รวมทั้งหมด 40 โครงการ/
กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 2.584 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 17 กลยุทธ์ รวมทั้งหมด 30 โครงการ/
กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 2.648 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ รวมทั้งหมด 28 โครงการ/
กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 1.568 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ รวมทั้งหมด 25 โครงการ/
กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 1.520 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 16 กลยุทธ์ รวมทั้งหมด 26 โครงการ/
กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 1.501 ล้านบาท 

อนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี อาจให้มีการพิจารณาปรับแผน
ดังกล่าวในช่วงระหว่างปีงบประมาณหรือช่วงกลางแผน เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนหรือโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
หรือผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม อาจน าเสนอให้พิจารณาปรับแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
เพ่ือความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามสถานการณ์หรือช่วงเวลาดังกล่าว  

ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือ
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยด าเนินการภายใต้ 2 มิติ คือ มิติการด าเนินงานในระดับ
ส านักงานอธิการบดีและมิติของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมผลักดันให้การด า เนินงานผ่านภารกิจและโครงการต่างๆ 
บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความคาดหวังของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ส านักงานอธิการบดี 

จุดแข็ง (Strengths = S) จุดอ่อน (Weaknesses = W) โอกาส (Opportunities = O) อุปสรรค (Threats = T) 
1. บุคลากรมีศักยภาพ คุณภาพ และมี

ความช านาญในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ง  
มีทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
(46 คะแนน) 

2. บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน (45 คะแนน) 

3. มีภารกิจการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจน (31 คะแนน) 

4. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
(30 คะแนน) 

5. การปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุน  
จากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย         
(23 คะแนน) 

6. มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลาง    
ในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก (21 คะแนน) 

7. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(17 คะแนน) 

8. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานเป็นทีม (Team work)       
(16 คะแนน) 

9. บุคลากรมีจิตบริการ (16 คะแนน) 
 

1. ขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน           
(65 คะแนน) 

2. การท างานยังขาดความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างงาน (45 คะแนน) 

3. ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี มีความห่างไกล ยากต่อการ
ประสานงาน (27 คะแนน) 

4. กฎ ระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยยัง   
ไม่สอดรับกับการบริหารงานเชิงรุก     
(24 คะแนน) 

5. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน    
(22 คะแนน) 

6. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป   
ในทิศทางเดียวกัน (22 คะแนน) 

7. ขาดสถานที่จัดเก็บเอกสาร           
(19 คะแนน) 

8. บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการท างาน 
(19 คะแนน) 

9. ขาดต าแหน่งในการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (17 คะแนน) 

10. บุคลากรมีภาระงานมาก ท าให้ขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเอง         
(16 คะแนน) 

1. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับสามารถ
สร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ได้เอง (62 คะแนน) 

2. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ       
เพ่ือพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ   
ของบุคลากร (60 คะแนน) 

3. มีการน าระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในส านักงานอธิการบดี       
(57 คะแนน) 

4. ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของส านักงาน
อธิการบดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
(47 คะแนน) 

5. มีการท างานในลักษณะเครือข่ายท าให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย       
(46 คะแนน) 

6. รัฐบาลให้ความส าคัญในการท างาน
แบบบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
สนับสนุน (18 คะแนน) 

7. มีความพร้อมด้านการอบรมวิชาชีพ 
เพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพเชิงช่าง    
(16 คะแนน) 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผล    
ในการปฏิบัติงานหรือการเชื่อมโยง
ข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน    
(119 คะแนน) 

2. ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียน
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น  
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร (54 คะแนน) 

3. กฎหมายปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ส่งผลให้กฎหมายภายในเปลี่ยน
ตามไม่ทัน (42 คะแนน) 

4. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและ
หลักเกณฑก์ารปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานภายนอกส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงาน (39 คะแนน) 

5. มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นจ านวนมาก 
ท าให้เกิดการแข่งขันสูงในการเปิดรับ
นักศึกษาใหม่ ส่งผลให้มีจ านวน
นักศึกษาลดลง (31 คะแนน) 

6. ภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารที่       
ไม่ม่ันคง ส่งผลให้การท างานไม่ต่อเนื่อง
และเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย        
(22 คะแนน) 



จุดแข็ง (Strengths = S) จุดอ่อน (Weaknesses = W) โอกาส (Opportunities = O) อุปสรรค (Threats = T) 
10. มีระบบการบริหารงานที่ดี โดย

บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดีมีภาระงาน      
ที่ชัดเจน (14 คะแนน) 

11. ส านักงานอธิการบดีได้รับความ
เชื่อมั่นจากทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นศูนย์กลาง
การด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (13 คะแนน) 

12. มีระบบควบคุมงบประมาณและ  
พัสดุที่ดี (ระบบสามมิติ)            
(12 คะแนน) 

13. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับส่วนงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย (12 คะแนน) 

14. บุคลากรมีความกระตือรือร้น อดทน 
เสียสละ ในการท างานเพื่อส่วนรวม       
(10 คะแนน) 

15. ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน  
ที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก ากับ
ดูแล จึงท าให้สามารถปฏิบัติงาน    
ได้อย่างรวดเร็ว (10 คะแนน) 

 
 

 

11. ขาดการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร (13 คะแนน) 

12. ขาดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ    
หลักปฏิบัติร่วมกัน (12 คะแนน) 

13. ขาดผู้น าที่แท้จริง (11 คะแนน) 
14. ระบบโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต    

ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (11 คะแนน) 
15. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร

จัดการ (10 คะแนน) 
16. มีการแบ่งงานระดับกองมากเกินไป 

(10 คะแนน) 
17. ช่องทางในการประสานงานอย่างเป็น

ระบบของแต่ละหน่วยงานยังมีน้อย 
(8 คะแนน) 

18. บางหน่วยงานยังขาดแคลนอุปกรณ์ 
ที่ทันสมัยและยังไม่เพียงพอ          
(2 คะแนน) 

19. หลากหลายภารกิจ (2 คะแนน) 

 7. การติดขัดเรื่องเงินงบประมาณ     
ส่งผลให้ระบบงานบางระบบไม่ได้    
รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับอนุมัติ    
(21 คะแนน) 



จุดแข็ง (Strengths = S) จุดอ่อน (Weaknesses = W) โอกาส (Opportunities = O) อุปสรรค (Threats = T) 
16. บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการ

ปฏิบัติงานจากผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย และสามารถ       
เสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ    
ในบางเรื่อง (9 คะแนน) 

17. บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาตนเอง ทั้งการศึกษาต่อ      
ในระดับสูงขึ้น และความก้าวหน้า  
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน           
(2 คะแนน) 

   

 



Strengths = S Weaknesses = W
S1. บคุลากรมศัีกยภาพ คุณภาพ และมคีวามช านาญในงาน W1. ขาดความเชื่อมโยงฐานขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งในการปฏบิติังาน
ที่ปฏบิติั รวมทั้งมทีกัษะในการปฏบิติังานที่หลากหลาย W2. การท างานยงัขาดความเชื่อมโยงกนัระหว่างงาน
S2. บคุลากรมคีวามรับผิดชอบในการปฏบิติังาน W3. ที่ต้ังหนว่ยงานในสังกดัส านกังานอธิการบดี มคีวามหา่งไกล
S3. มภีารกจิการปฏบิติังานตามโครงสร้างองค์กรที่ชดัเจน ยากต่อการประสานงาน
S4. มกีารน าระบบสารสนเทศมาใช ้ท าใหเ้กดิความรวดเร็ว W4. กฎ ระเบยีบ ภายในมหาวิทยาลัยยงัไมส่อดรับกบัการ
ในการปฏบิติังาน บริหารงานเชงิรุก
S5. การปฏบิติังานได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดับ W5. 5. บคุลากรไมเ่พยีงพอต่อภาระงาน
มหาวิทยาลัย

Opportunities = O SO strategy WO strategy
O1. การเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัสามารถสร้างกฎระเบยีบในการบริหารจดัการได้เอง  - พฒันาระบบสารสนเทศใหส้ามารถเปน็แหล่งขอ้มูลเพือ่ประกอบ  - พฒันาระบบสารสนเทศใหส้ามารถใชง้านร่วมกนัได้
O2. ผู้บริหารสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อพฒันาบคุลากร และสวัสดิการของบบคุลากร การตัดสินใจในระดับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้  - พฒันา ปรับปรุงสถานที่และส่ิงแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบั
O3. มกีารน าระบบสารสนเทศและนวัตกรรมมาใชใ้นการปฏบิติังานร่วมกนัในส านกังาน  - พฒันาบคุลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญในการปฏบิติังาน เพื่อใหม้ี การปฏบิติังาน
อธิการบดี ความกา้วหนา้ในสายวิชาชพีและปฏบิติังานอยา่งมคีวามสุข
O4. ได้รับความร่วมมอืจากทกุส่วนงาน ส่งผลใหก้ารปฏบิติังานของส านกังานอธิการบดี
มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
O5. มกีารท างานในลักษณะเครือขา่ยท าใหก้ารปฏบิติังานบรรลุเปา้หมาย

Threats = T ST strategy WT strategy
T1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลในการปฏิบัติงาน  - พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถบรูณาการขอ้มลู  - พฒันาระบบการบริหารจดัการใหม้คีวามสอดคล้องกบั
หรือการเชื่อมโยงขอ้มลูล่าชา้ และไมเ่ปน็ปจัจบุนั และใชป้ระโยชนร่์วมกนัได้ทกุระบบ สภาพการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
T2. ภาษาองักฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนมผีลกระทบต่อการปฏบิติังาน เชน่  - พฒันาบคุลากรใหส้ามารถปฏบิติังานรองรับการเปล่ียนแปลง  - พฒันากระบวนการท างานของแต่ละหนว่ยงานใหม้ปีระสิทธภาิพ

การเปล่ียนแปลงหลักสูตร และการเคล่ือนยา้ยบคุลากร จากปจัจยัภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏบิติังานในภาพรวม
T3. กฎหมายปจัจบุนั มกีารเปล่ียนแปลงบอ่ย ส่งผลใหก้ฎหมายภายในเปล่ียนตามไมท่นั
T4. การเปล่ียนแปลงของนโยบายและหลักเกณฑ์การปฏบิติังานจากหนว่ยงานภายนอก
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิติังาน
T5. มมีหาวิทยาลัยเปดิสอนเปน็จ านวนมาก ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสูงในการเปดิรับ
นกัศึกษาใหม ่ส่งผลใหม้จี านวนนกัศึกษาลดลง

SWOT MATRIX



ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อส านักงานอธิการบดี 
    

 จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของบุคลากรในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ที่ปรึกษา
ส านักงานอธิการบดี และผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือร่วมเสนอ
ความคาดหวังที่มีต่อส านักงานอธิการบดี สามารถสรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

 ด้านการให้บริการ 
ส านักงานอธิการบดี เป็นต้นแบบและผู้น าความเชี่ยวชาญในด้านงานให้บริการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เสมอภาค และความพึงพอใจ 
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 
 

 ด้านระบบสารสนเทศ 
ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งระบบทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็น
แหล่งข้อมูลด้านสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

 ด้านบุคลากร 
บุคลากรส านักงานอธิการบดีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ และมีความรู้ความสามารถ    
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นมืออาชีพจนสามารถท างานได้หลากหลาย 
 

 ด้านบริหารจัดการ 
ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนที่ 2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ปรัชญา  “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ปณิธาน  “มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    
และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล” 

ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ   Core Purpose 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย   Core Value 
สู่สากล     Visionary Goal  

พันธกิจ  
1. พัฒนาการให้บริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว 

อัตลักษณ์ “ศูนย์รวมบริการ ประสานพันธกิจ” 

 จากการร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความคาดหวังที่มีต่อส านักงานอธิการบดี      
ของบุคลากรส านักงานอธิการบดี จนสามารถก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานอธิการบดีใน        
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาบุคลากร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผูก้ ากับกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้ก ากับกลยุทธ์ 
1.1 บุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากร    
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศ 

- ผู้อ านวยการ     
ศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ 
 

1.2 บุคลากรมีความ 
ก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากร    
ที่ได้รับการพัฒนา 
1.2.2 ร้อยละของบุคลากร    
ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากร   
ในสังกัดเข้ารับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ       
อย่างเหมาะสม 
 

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 

 1.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือท าผลงาน
ทางวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 
 

1.3 บุคลากรมีจิตบริการ 1.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มี  
จิตบริการและจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติงาน 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 - ผู้อ านวยการกอง
กฎหมาย 
- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 

  1.3.2 ปรับทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานให้มีจิตบริการ 

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 

1.4 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

1.4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

1.4.1 เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากร 

- ผู้บริหารระดับสูง 
- ผู้อ านวยการกอง
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้ก ากับกลยุทธ์ 
2.1 ระบบสารสนเทศ       
มีเสถียรภาพและ            
มีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดี 

2.1.1 สนับสนุนให้บุคลากร
สามารถน าระบบสารสนเทศ       
ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 

  2.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 

  
 
 
 

2.1.3 จัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 
                                                                    

2.2 หน่วยงานสามารถ       
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล   
ที่เชื่อมโยงกันทุกระบบ 

2.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดี 
2.2.2 จ านวนระบบ
สารสนเทศที่น าไปบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 

2.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงกัน
ทุกระบบ 

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 

2.3 ระบบฐานข้อมูลกลาง
สามารถบูรณาการและ    
ใช้งานร่วมกันได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของ
การมีระบบฐานข้อมูลกลาง   
ที่ใช้งานร่วมกันได้ 
2.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดี 
 

2.3.1 ระบบสารสนเทศ       
มีมาตรฐานและสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง   
กันได้ 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้ก ากับกลยุทธ์ 
3.1 สภาพแวดล้อมของ
องค์กร มีความสะดวก 
ปลอดภัย และคล่องตัว   
ในการปฏิบัติงาน 

3.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

3.1.1 ส่งเสริมให้มีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกายเพ่ือให้
บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 
และเกิดความคล่องตัว       
ในการท างาน 
 

- ผู้อ านวยการกอง
อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
- ผู้อ านวยการกอง
กิจการนักศึกษา 

  3.1.2 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่
และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

- ผู้อ านวยการกอง
อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
- ผู้อ านวยการกอง
กิจการนักศึกษา 
- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 

3.2 บริหารจัดการโดย    
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของบุคลากร  
ที่มีต่อการบริหารจัดการ   
ของแต่ละหน่วยงาน 

3.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากร    
มีคุณธรรม 

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 

  3.2.2 เสริมสร้างระบบควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

  3.2.3 ส่งเสริมการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 

3.3 กระบวนการท างาน      
มีประสิทธิภาพ 

3.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของบุคลากร  
ที่มีต่อกระบวนการท างาน 
ของแต่ละหน่วยงาน 
 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้    
ในการปฏิบัติงาน  

- ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ 

   
 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้ก ากับกลยุทธ์ 
3.4 กระบวนการท างาน
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 

3.4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของบุคลากร  
ที่มีต่อกระบวนการท างาน 
ของแต่ละหน่วยงาน 

3.4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน/วิจัย/ 
นวัตกรรมในแต่ละหน่วยงาน  

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
 
 

 3.4.2 จ านวนงานที่มีการ
จัดท าผังการไหลของงาน 
(Flow Chart) ของหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี 
 
 

3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของส านักงานอธิการบดี มี
ความชัดเจนและสอดคล้อง
กับงานท่ีปฏิบัติ 

- ผู้อ านวยการกอง  
ทุกท่าน 
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Strategy Map ส านักงานอธิการบดี

วิสัยทศัน์ : ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล

3.3 กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ  

1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ         
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

2.3 ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถบูรณาการ
และใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

2.3.1 ระบบสารสนเทศ มีมาตรฐานและ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 

3.4 กระบวนการท างานถูกต้อง       
ครบถ้วน ตรงเวลา  

1.1 บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

2.2 หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบ 

3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
ส านักงานอธิการบดี มีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัต ิ

1.3 บุคลากรมีจิตบริการ 
2.1 ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ 

และมีประสิทธิภาพ 
3.2 บริหารจัดการ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร มีความสะดวก 

ปลอดภัย และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 



 

1. พัฒนาการให้บรกิารเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลยั                         2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกจิหลักของมหาวิทยาลยั        4. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว 
 

1.พัฒนาบุคลากร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.1 บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ 
1.2 บุคลากรมีความกา้วหน้าในสายวิชาชพี 
1.3 บุคลากรมีจิตบริการ 
1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยา่งมีความสุข 
 

2.1 ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.2 หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 
     ทุกระบบ 
2.3 ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถบูรณาการและใช้งานรว่มกัน 
     ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร มีความสะดวก ปลอดภยั และ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
3.3 กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
3.4 กระบวนการท างานถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 
 

แผนผัง : แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

เป้าประสงค์ 

1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
 

3.1.1 ส่งเสริมให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายเพื่อให้บุคลากร        
มีสุขภาพแข็งแรงและเกิดความคล่องตัวในการท างาน 

3.1.2 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
        กับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 

ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองในด้าน 
       ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
1.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท าผลงานทาง 
        วิชาการ 
 
1.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและจรรยาบรรณในการ 
       ปฏบิัติงาน 
1.3.2 ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานใหม้ีจิตบริการ 
 
1.4.1 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

2.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในแต่ละดา้นให้เชื่อมโยงกัน 
        ทกุระบบ 
 
2.3.1 ระบบสารสนเทศ มีมาตรฐานและสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหวา่งกันได้ 
 

3.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
3.2.2 เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง         

และการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
         
3.3.1 ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
         
3.4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/วิจัย/ นวัตกรรม     

ในแต่ละหน่วยงาน 
3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักงานอธกิารบดี มีความชัดเจน

และสอดคล้องกับงานที่ปฏบิัติ 
         

2.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรสามารถน าระบบสารสนเทศที่ 
        เกีย่วขอ้งมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว 
2.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
2.1.3 จัดหาเครื่องมือและอปุกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ 
        ใช้งาน 
 



ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บุคลากรสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความก้าวหน้าใน    
สายวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือท าผลงานทางวิชาการ 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ
กลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 บุคลากรมีจิตบริการ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและ
จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 
 
กลยุทธ์ที ่1.3.2 ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานให้มี 
จิตบริการ 

 
กลยุทธ์ที ่1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ 
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม   
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การให้บริการบุคลากร 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที ่1.4.1 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่  2.1 ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่2.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรสามารถน า
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

กลยุทธ์ที ่2.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
 
กลยุทธ์ที ่2.1.3 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์          
ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย 

- 
 

 
 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบ 
กลยุทธ์ที ่2.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในแต่ละด้าน
ให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถ
บูรณาการและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่2.3.1 ระบบสารสนเทศมีมาตรฐานและ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 

 
 
กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
เป้าประสงค์ที ่3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร มีความ
สะดวก ปลอดภัย และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที ่3.1.1 ส่งเสริมให้มีสถานที่ส าหรับ       
ออกก าลังกายเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง    
และเกิดความคล่องตัวในการท างาน 
กลยุทธ์ที ่3.1.2 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ 
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่3.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที ่3.2.2 เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน   
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่3.2.3 ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาล   
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 
กลยุทธ์ที ่5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ 
และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม   
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่3.3.1 ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี      
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.4 กระบวนการท างานถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงเวลา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/วิจัย/ นวัตกรรมในแต่ละหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักงาน
อธิการบดี มีความชัดเจนและสอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติ 
 

 
 

- 
 
- 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการตามแผนกลยทุธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏบิัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

ตัวชี้วัดที่  1.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 70 75 80 85 90 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริม 1. โครงการอบรมภาษาองักฤษ  150,000 - - - - ศูนย์ความร่วมมือ

บคุลากรที่ผ่านเกณฑ์การ ใหบ้คุลากรได้รับการ เชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันาบุคลากร (มหาวิทยาลัย) นานาชาติ
ประเมิน พัฒนาภาษาต่างประเทศ ที่ปฏบิติังานด้านต่างประเทศ

“KMUTNB Brand Ambassador”

ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - - - -
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

2. โครงการอบรมภาษาองักฤษ  90,000 - 90,000 - - ศูนย์ความร่วมมือ

เชิงปฏิบัติการ English for your (มหาวิทยาลัย) (ป ี2560 มีแหล่งเงินแล้ว) นานาชาติ
future level 1 จ านวน 2 รุ่น
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของบคุลากรที่ผ่าน 70 - 70 - -
เกณฑ์การประเมิน

3. โครงการอบรมภาษาองักฤษ - 90,000 - 90,000 - ศูนย์ความร่วมมือ

เชิงปฏิบัติการ English for your นานาชาติ
future level 2 จ านวน 2 รุ่น
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของบคุลากรที่ผ่าน - 70 - 70 -
เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริม 1. โครงการประชุมซักซ้อม - - - - - กองคลัง
บคุลากรที่ได้รับการพัฒนา ใหบ้คุลากรในสังกัด ความเข้าใจในการควบคุม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของ ร้อยละ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 เขา้รับการพฒันาตนเอง งบประมาณส าหรับหน่วยงาน
บคุลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง ในด้านต่างๆ อย่าง ในส านักงานอธิการบดี
วิชาการ เหมาะสม ตัวชี้วัด

 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับ 20 - - - -
การพัฒนา 
(ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน)
 - ระดับคะแนนเฉล่ียของการ 4.51 - - - -
ประเมินตนเองต่อความรู้ที่ได้รับ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตา่งประเทศในการปฏบิัตงิานได้

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในสายวิชาชพี
 - ไม่ใช้ งปม. -



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

2. โครงการประชุมซักซ้อม - - - - - กองคลัง
ความเขา้ใจในการเบิกจ่ายตาม
ระเบยีบ ส าหรับหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด
 - จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วม 20 - - - -
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

3. โครงการสนับสนุนบคุลากร - - - - - กองบริหารและ
เข้าฝึกอบรม/สัมมนา ทัง้ภายใน จดัการทรัพยากร

และภายนอกมหาวิทยาลัย มนุษย์
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ตนเองปฏบิติั
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับ 80 80 80 80 80
การพัฒนา

4. โครงการสนับสนุนบคุลากร - - - - - กองแผนงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในการ
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวชี้วัด
 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับการ 2 1 1 1 1
ฝึกอบรมในการเตรียม
ความพร้อมในการจดัท าผลงาน
เพือ่เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ/
เล่ือนระดับสูงขึ้น

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ไม่ใช้ งปม. -



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

5. โครงการอบรมซักซ้อม 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 กองงานพัสดุ
ความเข้าใจในการปฏบิติังาน
ด้านพัสดุใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน ส าหรับหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 70 75 80 85 90
โครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

6. โครงการจัดการความรู้ -  5,000 - - - - กองงาน วทิยาเขต

เร่ือง การเข้าสู่ต าแหน่งทาง (หน่วยงาน) ปราจีนบรีุ
วิชาการของสายสนับสนุนวิชาการ

ตัวชี้วัด
 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับการ 9 - - - -
พัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม 1. โครงการแจ้งเตือนผู้มี - - - - - กองบริหารและ
ให้บุคลากรเข้ารับการ คุณสมบติัครบตามเกณฑ์ จดัการทรัพยากร

ฝึกอบรมเพื่อท าผลงาน ตัวชี้วัด มนุษย์
ทางวิชาการ  - ร้อยละของบคุลากรที่เข้าสู่ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ต าแหน่งทางวิชาการ/เล่ือนระดับ

สูงขึ้น

2. โครงการส่งเสริมการท า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองส่งเสริม
ผลงานทางวิชาการ เร่ือง R2R วิชาการ
เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

3. โครงการพี่เล้ียงผู้ปฏบิติังาน - 40,000 40,000 40,000 40,000 กองส่งเสริม
ตามสายวิชาชีพ วิชาการ
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ - 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนา 1. โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพ - 20,000 - 20,000 - กองบริหารและ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย บุคลากรใหม้ีจติบริการ การใหบ้ริการ จดัการทรัพยากร

ของผู้รับบริการ และจรรยาบรรณในการ ตัวชี้วัด มนุษย์
ปฏบิติังาน  - ระดับคะแนนเฉล่ียความ - 3.50 - 3.75 -

พึงพอใจของผู้รับบริการ

2. โครงการเสริมสร้างการให้ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองบริการ
บริการอย่างยั่งยืน การศึกษา/
ตัวชี้วัด กองกิจการ
 - ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วม 80 80 80 80 80 นักศึกษา
โครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3.2 ปรับ 1. โครงการเสริมสร้างทศันคติ 45,000 - - - - กองกลาง
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ที่ดีในการท างาน (Attitude
ใหม้ีจิตบริการ for Success)

ตัวชี้วัด
 -ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 95 - - - -
โครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 4.00 - - - -
พึงพอใจและผลสัมฤทธิจ์าก
การอบรม

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

เป้าประสงค์ที่ 1.3 บุคลากรมจีิตบรกิาร

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

2. โครงการน าผลการประเมิน - - - - - กองแผนงาน
ความพึงพอใจเพือ่น ามาปรับปรุง/

พัฒนาการปฏบิติังานใหดี้ขึ้น
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียของผล 3.51 3.76 4.01 4.26 4.51
การประเมินความพึงพอใจที่ ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา

3. โครงการประเมินการ - - - - - กองงานพัสดุ
ปฏบิติังานด้านพัสดุและจัดซ้ือ
จัดจ้างจากผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละความพึงพอใจของ 70 75 80 85 90
ผู้รับบริการ

4. โครงการประเมินความ - - - - - กองบริการ
พึงพอใจการปฏบิติังานด้าน การศึกษา
การบริการจากผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริม 1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองบริหารและ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย สร้างขวัญและก าลังใจ บคุลากรส านักงานอธิการบดี (ส านักงานอธกิารบดี) (ป ี2560 มีแหล่งเงินแล้ว) จดัการทรัพยากร

ในการปฏบิติังานของบคุลากร ในการปฏบิติังานของ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 มนุษย์
บคุลากร ตัวชี้วัด

 - ร้อยละของบคุลากรที่เข้า 80 80 80 80 80
ร่วมโครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้ งปม. -

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิัตงิานอย่างมคีวามสุข

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ไม่ใช้ งปม. -



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

2. โครงการตรวจสุขภาพ - - - - - ศูนย์ส่งเสริม
ประจ าป ีบคุลากรส านักงาน สวัสดิการและ
อธิการบดี (พนักงานมหาวิทยาลัย ส่ิงจูงใจ
และข้าราชการ)
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของบุคลากรที่เขา้รับ 80 80 80 80 80
การตรวจสุขภาพประจ าปี
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สนับสนุน 1. โครงการอบรมการประยกุต์ 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 กองส่งเสริม
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ใหบ้คุลากรสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา วิชาการ
ของผู้รับบริการทั้งภายใน น าระบบสารสนเทศ ช่วยในการปฏบิติังาน
และภายนอกส านักงาน ทีเ่กีย่วข้องมาใช้ในการ ตัวชี้วัด
อธิการบดี ปฏบิัติงานได้อยา่งถกูต้อง  - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

และรวดเร็ว พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนา 1. โครงการพัฒนาระบบการ -  405,000 - - - - กองส่งเสริม
ระบบสารสนเทศ จัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัย) วิชาการ
ใหม้ีประสิทธิภาพ (E-Meeting)
และเสถียรภาพ ตัวชี้วัด

 - ร้อยละความส าเร็จของระบบ 80 100 - - -

2. โครงการพัฒนาระบบที่เข้ามา - 300,000 - - - กองส่งเสริม
ช่วยในการบริหารงานการเงิน วิชาการ
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละความส าเร็จของระบบ - 80 100 - -

3. โครงการส ารวจความต้องการ - - - - - กองส่งเสริม
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย วิชาการ
ในการปฏบิติังาน
ตัวชี้วัด
 - จ านวนหน่วยงานในส านักงาน 18 18 18 18 18
อธิการบดีที่ได้รับการส ารวจ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบสารสนเทศมเีสถียรภาพและมปีระสิทธิภาพ

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ไม่ใช้ งปม. -
(*ด าเนินการโดยใช้เงินของ ม.)



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

กลยทุธ์ที ่2.1.3 จดัหา 1. โครงการส ารวจประสิทธภิาพ - - - - - กองส่งเสริม
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ วิชาการ
ที่ทนัสมัยใหเ้พียงพอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ต่อการใช้งาน ในการปฏบิติังาน

ตัวชี้วัด
 - จ านวนหน่วยงานในส านักงาน 18 18 18 18 18
อธิการบดีที่ได้รับการส ารวจ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนา 1. โครงการจดัเกบ็คลิปปิง้เพรส 10,000 - - - - กองกลาง
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ระบบฐานข้อมูลใน (Cliping Press) ด้วยระบบ
ของผู้ใช้งานทั้งภายในและ แต่ละด้านใหเ้ชื่อมโยงกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายนอกส านักงานอธิการบดี ทกุระบบ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที ่2.2.2 จ านวนระบบ ระบบ 1 2 3 4 5  - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 4.00 - - - -
สารสนเทศที่น าไปบูรณาการ พึงพอใจของผู้ใช้งาน
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. โครงการพัฒนาระบบ - - - - - กองแผนงาน
สารสนเทศเพื่อการจัดท า
งบประมาณ e-budgeting
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของผลการด าเนินงาน 100 - - - -
ที่แล้วเสร็จของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดท างบประมาณ 
e-budgeting

3. โครงการจดัอบรมการใชง้าน 20,200 - 20,200 - 20,200 กองงานพัสดุ
ในระบบบญัชี 3 มิติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 80 - 85 - 90
โครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - 3.51 - 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ไม่ใช้ งปม. -

เป้าประสงค์ที่ 2.2 หน่วยงานสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูที่เชื่อมโยงกันทุกระบบ
 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

4. โครงการพัฒนาระบบ 10,000 - - - - กองงาน 
จองรถยนต์ออนไลน์ วิทยาเขต วิทยาเขตระยอง
ระยอง ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 90 - - - -
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - - - -
พึงพอใจของผู้ใช้งาน

5. โครงการพัฒนาระบบจอง 10,000 - - - - กองงาน 
ห้องประชุมออนไลน์ วิทยาเขต วิทยาเขตระยอง
ระยอง ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 90 - - - -
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - - - -
พึงพอใจของผู้ใช้งาน

6. โครงการแจ้งซ่อมพสัดุออนไลน์ - 20,000 - - - กองงาน 
วิทยาเขตระยอง วิทยาเขตระยอง
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ - 3.60 - - -
พึงพอใจของผู้ใช้งาน

7. โครงการพัฒนาระบบฐาน  - 800,000 - - - กองบริการ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ (มหาวิทยาลัย) การศึกษา
ปฏบิติังาน *เปน็โครงการระดับมหาวิทยาลัย ใช้เงินรายได้โครงการพัฒนาส่วนกลาง
ตัวชี้วัด
 - จ านวนฐานข้อมูลที่ได้รับ - 2 - - -
การพัฒนา

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ระดับความ ระดับ 1 2 3 4 5 กลยทุธ์ที ่2.3.1 ระบบ 1. โครงการบรรยายพิเศษ 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 กองส่งเสริม
ส าเร็จของการมีระบบฐาน ความส าเร็จ สารสนเทศมีมาตรฐาน เร่ือง ความส าคัญและความ วิชาการ
ขอ้มูลกลางทีใ่ชง้านร่วมกนัได้ และสามารถแลกเปล่ียน มั่นคงปลอดภยัของข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ข้อมูลระหว่างกันได้ ตัวชี้วัด
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย  - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
ของผู้ใช้งานทั้งภายในและ พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ภายนอกส านักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริม 1. โครงการปรับปรุงสภาพ 368,400 - - - - กองกิจการ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ใหม้ีสถานที่ส าหรับ สนามกฬีาภายในอาคาร 40 ปี นักศึกษา
ของผู้ปฏบิติังานและผู้รับบริการ ออกก าลังกายเพื่อให้ มจพ. (สนามฟุตซอล ชั้น 12)

บคุลากรมีสุขภาพแข็งแรง ตัวชี้วัด
และเกดิความคล่องตัว  - จ านวนสนามกีฬาฟุตซอล 1  -  -  -  -
ในการท างาน ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

 - ร้อยละของการด าเนินการ 100  -  -  -  -
แล้วเสร็จตามระยะเวลา

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 พัฒนา 1. โครงการจัดกิจกรรม 5ส. 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 กองกิจการ
ปรับปรุงสถานที่และ และประกวดส านักงานน่าอยู่ นักศึกษา/
ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม ส านักงานอธิการบดี กองกลาง
กับการปฏบิติังาน ตัวชี้วัด

 - ร้อยละของบคุลากรใน 85 85 85 85 85
ส านักงานอธิการบดีที่เข้าร่วม
กิจกรรม 5ส.
 - ร้อยละความพึงพอใจ 85 85 85 85 85
ในภาพรวมของบคุลากรใน
ส านักงานอธิการบดีที่มีต่อ
ความสะอาดหลังการจัดกจิกรรม

 - ร้อยละของหน่วยงานใน 80 80 80 80 80
ส านักงานอธิการบดีที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

เป้าประสงค์ที่ 2.3 ระบบฐานขอ้มลูกลางสามารถบูรณาการและใชง้านรว่มกันไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ
 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางของ ม.)

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรมคีวามสะดวก ปลอดภยั และคล่องตวัในการปฏบิัตงิาน



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

2. โครงการส านักงานสีเขียว 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 กองอาคารสถานที่

(Green Office) และยานพาหนะ
ตัวชี้วัด
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 150 150 150 150
 - คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
ของผู้เข้ารับการอบรม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ส่งเสริม 1. โครงการปรับปรุง/แก้ไข - - - - - กองบริหารและ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ให้บุคลากรมีคุณธรรม ข้อบงัคับการประเมินผลการ จดัการทรัพยากร

ของบคุลากรที่มีต่อการบริหาร ปฏบิติังานของผู้บริหาร มนุษย์
จัดการของแต่ละหน่วยงาน สายสนับสนุนวิชาการ

ตัวชี้วัด
 - จ านวนข้อบงัคับที่ได้รับการ 1 - - - -
ปรับปรุง

2. โครงการบรรยายพิเศษ 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 กองกฎหมาย
เร่ือง แนวทางในการปฏบิติั
ตามจรรยาบรรณของบคุลากร
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 80 80 80 80 80
โครงการ
 - ระดับความส าเร็จของ 5 5 5 5 5
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.2.2 เสริม 1. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 40,000 - 40,000 - 40,000 หน่วยตรวจสอบ
สร้างระบบควบคุมภายใน เร่ือง “การบริหารความเส่ียง ภายใน
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในเชิง
และการตรวจสอบใหม้ี บรูณาการ”
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด

 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 80 - 80 - 80
อบรมเชิงปฏบิติัการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - 3.51 - 3.51
พึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิง
ปฏบิติัการ

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ไม่ใช้ งปม. -
เป้าประสงค์ที่ 3.2 บรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

 - ร้อยละของผู้บริหารและ 80 - 80 - 80
ผู้ปฏิบัติงานทีม่ีความรู้เชื่อมโยง
การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ส่งเสริม 1. โครงการบริหารจัดการ  19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 กองบริหารและ
การน าหลักธรรมาภบิาล ด้วยหลักธรรมาภบิาล (มหาวิทยาลัย) (ป ี2560 มีแหล่งเงินแล้ว) จดัการทรัพยากร

มาใช้ในการบริหาร ตัวชี้วัด มนุษย์
จัดการ  - ร้อยละของบคุลากรกลุ่ม 80 80 80 80 80

เปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ส่งเสริม 1. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 7,200 7,200 7,200 - - กองส่งเสริม
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ใหม้ีการน าเทคโนโลยี เร่ือง การส ารองข้อมูลบน วิชาการ
ของผู้รับบริการ มาประยุกต์ใช้ในการ Google Drives
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ปฏบิติังาน ตัวชี้วัด
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย  - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 - -
ของบคุลากรที่มีต่อกระบวนการ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ท างานของแต่ละหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ระดับ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยุทธ์ที่ 3.4.1 ส่งเสริม 1. โครงการจัดท าคู่มือการ - - - - - ทกุกอง/ศูนย์
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ใหม้ีการจดัท าคู่มือการ ปฏบิติังานของหน่วยงานใน
ของบคุลากรที่มีต่อกระบวนการ ปฏบิติังาน/วิจัย/ ส านักงานอธิการบดี
ท างานของแต่ละหน่วยงาน นวัตกรรมในแต่ละ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 จ านวนงาน งาน 18 18 18 18 18 หน่วยงาน  - จ านวนคู่มือการปฏบิติังาน 18 18 18 18 18
ทีม่ีการจัดท าผังการไหลของงาน ของหน่วยงานในส านักงาน
(Flow Chart) ของหน่วยงาน อธิการบดี 
ในส านักงานอธิการบดี (อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง)

 - ไม่ใช้ งปม. -
เป้าประสงค์ที่ 3.4 กระบวนการท างานถูกตอ้ง ครบถ้วน ตรงเวลา

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -
(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

เป้าประสงค์ที่ 3.3 กระบวนการท างานมปีระสิทธิภาพ



ประเดน็ยุทธศาสตร/์ โครงการ/
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 60 61 62 63 64 ตวัขี้วัดโครงการ 60 61 62 63 64 แผ่นดนิ รายได้ 60 61 62 63 64

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตกิารตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดโครงการ แหล่งเงนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.4.2 ขั้นตอน 1. โครงการพฒันากระบวนการ - - - - - ทกุกอง/ศูนย์
การปฏบิติังานของ ท างานของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี
มีความชัดเจนและ ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับงานที่  - จ านวนกระบวนการท างาน 18 18 18 18 18
ปฏบิติั ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา

(อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 งาน)

 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อกระบวนการท างาน

2. โครงการจัดท าขั้นตอนการ - - - - - ทกุกอง/ศูนย์
ปฏิบัติงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี
ตัวชี้วัด
 - จ านวนงานที่มีการจัดท า 18 18 18 18 18
ขั้นตอนการปฏบิติังาน
(อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 งาน)

3. ระบบบริหารจัดการออก 22,500 - - - - กองกลาง
เลขที่หนังสือราชการออนไลน์
ตัวชี้วัด
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 4.51 - - - -
พึงพอใจของผู้รับบริการ

4. กิจกรรมจัดการความรู้ 30,100 - - - 30,100 กองงานพัสดุ
เกี่ยวกับปญัหาที่พบในการ
ปฏบิติังานด้านพัสดุ
ตัวชี้วัด
 - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม 85 - - - 90
โครงการ
 - ระดับคะแนนเฉล่ียความ 3.51 - - - 3.51
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

(ขอรับการสนับสนุนจาก สนอ.)

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ไม่ใช้ งปม. -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -

 - ยังไม่มีแหล่งเงิน -



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 

 



การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของส านักงานอธิการบดี มีรูปแบบการด าเนินการ จ าแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
(สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี) คือ ติดตาม
ความก้าวหน้าในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) และในรอบ 12 เดือน 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

2. การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบ 9 เดือน และในรอบ 12 เดือน 
โดยพิจารณาจากการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และผลส าเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบ 9 เดือน และในรอบ 12 เดือน 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และผลส าเร็จของตั วชี้วัดในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในรูปแบบของค่าสถิติ ได้แก่ จ านวน 
และร้อยละ และการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ และ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ด าเนินการแล้วเสร็จ         
อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 

4. การน าเสนอผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบ 9 เดือน และในรอบ 
12 เดือน ต่ออธิการบดีเพ่ือทราบพร้อมทั้งสั่งน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีต่อไป 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีประจ าปี ใช้วิธีการประเมิน
ความส าเร็จจากข้อมูลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ
ในระดับกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และน าเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดีและคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เมื่อสิ้นสุดในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) เพ่ือพิจารณา 
และขอรับข้อคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของแผนในปีต่อไป 
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