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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 - 2565
และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

ฉบับรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน (ส่วน/ฝ่าย/หน่วย)
วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2561

แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 - 2565
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ค่านิยม (Core Values)
1. ความเป็นเลิศทีม่ ุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
2. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
" ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธารงไว้ดว้ ยคุณภาพ "

(มติสนอ. 7/2561)
(มติสนอ. 7/2561)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง (Strengts)
S1. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในสายงาน และให้คาปรึกษา แนะนาในภารกิจทีร่ ับผิดชอบได้
S2. มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
S3. บุคลากรรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ทาให้งานบางประเภทออกมาดีมากขึ้น ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
S4. ในภาพรวมมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
S5. มีแผน ระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
S6. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนเพือ่ พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย
S7. แต่ละหน่วยงานมีการทางานเป็นทีมและมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
S8. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน
S9. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สานักงานในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
S10. มีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
S11. เป็นหน่วยงานกลางทีเ่ ป็นต้นแบบให้กับคณะต่าง ๆ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. บุคลากรมีการรับเข้า ลาออกบ่อย ทาให้งานขาดความต่อเนื่อง
W2. ขาดข้อกาหนดทีบ่ ังคับให้บุคลากรต้องทาผลงานเพือ่ ความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน (Career Path) และขาดแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Plan)
W3. ขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูง และสอนงานบุคลากรใหม่ในบางหน่วยงาน
W4. จานวนงานและจานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กันในบางหน่วยงาน
W5. ขาดการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
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W6. บุคลากรยังขาดความชัดเจนในการสื่อสาร การประสานงาน และจิตใจในการให้บริการทีด่ ี (Service Mind)
W7. บุคลากรขาดความรักและความผูกพันกับองค์กร
W8. การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทัว่ ไป
W9. ขาดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ ีมาตรฐาน
W10. ไม่นาผลการประเมินตนเองมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
W11. ขาดการติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริการให้ทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องต่าง ๆ ให้บริการ
W12. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการเชื่อมโยง และเข้าถึงข้อมูลไม่ทวั่ ถึง
W13. การเบิกสิ่งของทีน่ ามาใช้ในหน่วยงานนั้น บางเรื่องยังมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ
W14. โครงสร้างหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีภารกิจเฉพาะ หาจุดร่วมได้ยาก
W15. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของสานักงานอธิการบดียังมีน้อย
W16. สานักงานอธิการบดีมักพบปัญหาความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
W17. ห้องสุขาหญิงไม่เพียงพอต่อบุคลากรสานักงานอธิการบดี
3. โอกาส (Opportunities)
O1. การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
O2. หน่วยงานในสานักงานอธิการบดีมีเครือข่ายติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น
O3. สานักงานอธิการบดีอยู่ในพืน้ ทีท่ าเลทีต่ ั้งทีส่ ะดวกต่อการติดต่อและมีคมนาคมหลายช่องทาง
O4. มีการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยเหลือในการทางานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. ภาวะคุกคาม (Threats)
T1. จานวนประชากรลดลง มีแนวโน้มให้นิสิตเข้าเรียนลดลง และรายได้ของมหาวิทยาลัยอาจลดลง มีโอกาสในการปรับลดอัตราบุคลากรมีมากขึ้น
T2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใช้คนทางานน้อยลง โอกาสทีบ่ ุคลากรถูกเลิกจ้าง (Layoff) มีสูงขึ้น
T3. ระบบ Network ของมหาวิทยาลัยล่าช้าและขัดข้องบ่อย
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ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer Expectations)
ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีส่วนสาคัญในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของสานักงานอธิการบดี ทัง้ ในด้านเจ้าหน้าที่ กระบวนการขั้นตอน/
การปฏิบัติงาน ช่องการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนระบบสารสนเทศในการให้บริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีดังนี้
C1. คาดหวังให้เจ้าหน้าทีค่ อยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องหรือขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ ทีใ่ ห้บริการ
C2. คาดหวังให้เจ้าหน้าทีค่ อยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้นาไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
C3. คาดหวังให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการทีเ่ ป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ
C4. คาดหวังให้เจ้าหน้าทีช่ ่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบีย่ ง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
C5. คาดหวังให้เจ้าหน้าทีช่ ่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ แก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ
C6. คาดหวังให้มีการแสดงระยะเวลา และขั้นตอนการให้บริการทีช่ ัดเจน (มีแผนภาพ/ Flowchart/ขั้นตอนการขอรับบริการ)
C7. คาดหวังให้มีขั้นตอนการให้บริการสั้น กระชับ ลดเอกสารทีไ่ ม่จาเป็น มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลด หรือเป็นระบบ online
C8. คาดหวังให้มีขั้นตอน/การปฏิบัติงานทีร่ วดเร็วบนพืน้ ฐานความถูกต้อง
C9. คาดหวังให้ติดต่อได้สะดวก เช่น ติดต่อได้ทุกเวลา โทรติดง่าย
C10. คาดหวังให้มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น facebook, e-mail, line
C11. คาดหวังให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและผู้รับผิดชอบได้ง่าย
C12. คาดหวังให้ระบบสารสนเทศมีข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
C13. คาดหวังให้ระบบสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สืบค้นข้อมูลได้ง่าย
C14. คาดหวังให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย (User friendly)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
2. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
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เป้าประสงค์ (Strategic Goals)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน

2. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Strategic Goals)
G1 มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
G2 มีการพัฒนาการบริการให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
G3 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีม่ ีคุณภาพ
G4 มีการสร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ในสานักงานอธิการบดีและการวิจัยสถาบันเพือ่
พัฒนาองค์กร
G5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
G6 บุคลากร/ทีมงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ
G7 บุคลากรสานักงานอธิการบดีมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
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เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G1 KPI-1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
G2 KPI-2 มีรูปเล่มมาตรฐานการให้บริการทีป่ ระกาศใช้จริง
G3 KPI-3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานอธิการบดี
G4 KPI-4 จานวนองค์ความรู้ทเี่ กิดจากกระบวนการจัดการความรู้
G5 KPI-5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี
KPI-6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร
G6 KPI-7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่
G7 KPI-8 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสานักงานอธิการบดีทมี่ ีต่อองค์กร
KPI-9 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสานักงานอธิการบดี

เป้าหมาย ปี 2562
ร้อยละ 100
มีเล่มมาตรฐาน
ระดับ 4
16 เรื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
เป้าประสงค์

G1
G2
G3
G4
G5

G6
G7

กลยุทธ์
SI-1 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน และระเบียบ ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
SI-2 สร้างและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการบริการ
SI-3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
SI-4 สร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ในสานักงานอธิการบดี และการวิจัยสถาบัน
เพือ่ พัฒนาองค์กร
SI-5 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดีให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ มศว
และแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
SI-6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
SI-7 พัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานการบริการทีก่ าหนดไว้
อย่างเข้าใจและเต็มใจ
SI-8 เสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร
SI-9 พัฒนางานบริหารบุคคลและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ กื้อหนุนการทางานของบุคลากร

สอดคล้อง/ตอบสนอง
SWOT
(O1,W10,W14)
(O1,S5,S11)
(O1,W6,W9,W13,
W15), (O4,W8)
(O1,O4,W12)

Customer Exp.

AS-EdPEx

C8

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

C6-C11
C12-C14

(O1,O2,S1)
(O1,W2,W5)
(O1,S2,S3), (T1,S2)
(O1,O2,O4,W3)
(O1,W6,W11)
(O1,W1,W7,W16)
(O1,W1,W4,W17), (O1,S4)

4.2 ข
4.2 ก , 6.1 ข

C1-C5
C1-C5

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

5.2 ก
5.1 ก , 5.2 ก
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Strategy Map
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ

ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี

G2 พัฒนาการบริการให้มี
เป็นระบบและมีมาตรฐาน

G6 บุคลากร/
ทีมงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการบริการ

G1 ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
(รวดเร็ว คล่องตัว)

G4 สร้างและพัฒนาการ
จัดการความรู้ในสานักงาน
อธิการบดี
และการวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาองค์กร

G3 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสารที่มี
คุณภาพ

G5 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

G7 บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีมีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร
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แผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์
G1 มีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

G2 มีการพัฒนาการ
บริการให้เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน

G3 มีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วดั
KPI-1 ร้อยละของกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านที่ได้รับการปรับปรุง
ให้มปี ระสิทธิภาพ
(ผนวก 1)

KPI-2 มีรูปเล่มมาตรฐานการให้
บริการที่ประกาศใช้จริง
(ผนวก 4)

KPI-3 ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานอธิการบดี
(ผนวก 6)

เป้าหมาย 4 ปี
2562
2562-2565
ร้อยละ
100
25

หน่วยวัด

เล่ม
มาตรฐาน

ระดับ

มีเล่ม

มีเล่ม

2563

2564

50

75

มีเล่ม

มีเล่ม

2565

กลยุทธ์

1

2

3

โครงการ

ระยะเวลา
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบหลัก

สอดคล้อง/
ตอบสนอง
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์
(O1,W10,W14)
(O1,S5,S11)

100 SI-1 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง P1 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน และ
ปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
(ผนวก 2)
ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ.................
หรือ
ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย

P2 โครงการสร้าง/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
แนวปฏิบัตใิ ห้ปฏิบัตงิ านได้อย่างมี
มีประสิทธิภาพ
(ผนวก 3)

1. ผอ.ส่วนวินัยและกฎหมาย
2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/
หน.หน่วย

ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์
(O1,S11)

P3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ
(ผนวก 5)

1. คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/
หน.หน่วย

C6-C8
(O1,W6,W9,
W13)

P4 โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร

ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

C9-C11
(O1,W15)
(O4,W8)

P5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ผนวก 7)

คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสานักงาน

C12-C14
(O1,W4,W12)

มีเล่ม SI-2 สร้างและพัฒนาเพื่อยก
ระดับมาตรฐานการบริการ

(มีการทบทวน/ปรับปรุง เพิม่ เติม และประชาสัมพันธ์)

4

รหัส

4

SI-3 สนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนา และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพ

อธิการบดี
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

G4 มีการสร้างและพัฒนา KPI-4 จานวนองค์ความรู้
การจัดการความรูใ้ น
ที่ได้จากกระบวนการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
ความรู้
และการวิจยั สถาบัน
เพื่อพัฒนาองค์กร

หน่วยวัด
เรือ่ ง

เป้าหมาย 4 ปี
2562
2562-2565
16
4

สรุป : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วดั 4 กลยุทธ์ 7 โครงการ

2563

2564

2565

กลยุทธ์

4

4

4

SI-4 สร้างและพัฒนาการจัดการ
ความรูใ้ นสานักงานอธิการบดี
และการวิจยั สถาบันเพื่อพัฒนา
องค์กร

รหัส

โครงการ

ระยะเวลา
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบหลัก

P6 โครงการจัดการความรู้ (KM) สานักงาน
อธิการบดี

คณะกรรมการจัดการความรู้
สานักงานงานอธิการบดี

P7 โครงการวิจยั สถาบัน

ประธานคณะกรรมการวิจยั
สถาบันและงานสร้างสรรค์
สานักงานอธิการบดี

สอดคล้อง/
ตอบสนอง
AS-EdPEx
4.2 ก
(O1,O2,S1)

AS-EdPEx
6.1 ข
(O1,O2,S1)
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ภาคผนวก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

ลาดับที่

คาอธิบายรายละเอียด

G1

ผนวก 1

KPI-1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัตงิ านที่ได้รับการปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวทาง 1. หน่วยงานทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงานหลักของหน่วยงานว่ามีทั้งหมดกี่กระบวนงาน อะไรบ้าง และเมือ่ พิจารณา
ทบทวนโดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่า คุ้มต้นทุน
แล้วจาเป็นต้องปรับปรุงในระยะ 4 ปี (2562-2565) จานวนกี่กระบวนงาน อะไรบ้าง
2. จานวนกระบวนงานที่ต้องปรับปรุงในระยะ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวอย่าง หน่วยงาน A มีกระบวนการปฏิบตั ิงานทั้งหมด 7 กระบวนงาน เมือ่ พิจารณาทบทวนแล้วในระยะ 4 ปี
ควรจะปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน 4 กระบวนงาน
ตามตัวชี้วัด KPI-1 4 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนัน้ หากหน่วยงานมีแผนที่จะปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตั ิงาน 1 กระบวนงานในปี 2562 หรือเท่ากับร้อยละ 25
3. การรายงานผลความสาเร็จว่าหน่วยงานได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานรายงาน
ผลความสาเร็จตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยมีสาระสาคัญในการรายงานที่แสดงถึงการลดลงของจานวนขั้นตอน/
เวลา/ค่าใช้จ่าย/ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการทางาน เป็นต้น

ผนวก 2

P1 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสานักงานอธิการบดีบรรลุตามวิสัยทัศน์ "การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน" หน่วยงานควรทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด้วยรูปแบบและวิธิการใหม่ ๆ
โดยคานึงถึงความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า องค์ความรู้
ตลอดจนเทคโนโลยีที่นามาใช้
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เป้าประสงค์

ลาดับที่

คาอธิบายรายละเอียด
การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง (Restructure)
การสร้าง/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบตั ิ (โครงการ รหัส P2) หรือการพัฒนามาตรฐานการบริการ
(โครงการ รหัส P3)

G2

ผนวก 3

P2 โครงการสร้าง/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ให้ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้าง/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิ ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีที่มาทั้งจาก
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน (โครงการ รหัส P1) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (โครงการ รหัส P3)

ผนวก 4

KPI-2 มีรูปเล่มมาตรฐานการให้บริการที่ประกาศใช้จริง
โดยมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการให้บริการนิสิต
2. มาตรฐานการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
3. มาตรฐานงานบุคคลและสวัสดิการ
4. มาตรฐานการให้บริการด้านกายภาพ ยานพาหนะ และความปลอดภัย
5. มาตรฐานการให้บริการอื่น ๆ (เช่น การออกแบบและจัดทาแบบเพื่องานก่อสร้าง การตรวจสอบ การประกันคุณภาพ ฯลฯ)
การนับว่า "มีเล่ม" ในปีงบประมาณ 2563 - 2565 จะพิจารณาว่า "มีเล่ม" ก็ต่อเมือ่ ในปีงบประมาณนัน้ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรฐานที่ประกาศไว้เดิม หรือสร้าง/เพิ่มเติมใหม่ โดยได้ประกาศใช้และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบแล้ว
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ลาดับที่

G2

ผนวก 5

คาอธิบายรายละเอียด
P3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ
มาตรฐานการบริการ เป็นการจัดทาเพื่อออกแบบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และระบบงานในองค์กร
ควรจะปฏิบตั ิให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ
โดยมาตรฐานบริการ ควรประกอบด้วย
- พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)
- พฤติกรรมการให้บริการ (Service Guideline)
- การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง (Service Protocol)
- การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan)
การจัดทาโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ ควรใช้แนวทางที่เป็นระบบและครบวงจร ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดการข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
2. การออกแบบการบริการและการกาหนดมาตรฐานการบริการ (Service Standard)
[ซึ่งในขั้นตอนนีอ้ าจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงาน ในโครงการรหัส P1]
3. การฝึกอบรม/สอนงานเพื่อปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการบริการ
4. การจัดการข้อร้องเรียน
5. การปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
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G3

ผนวก 6

KPI-4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสานักงานอธิการบดี
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานอธิการบดี
ระดับ 2 มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานอธิการบดี
สาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 3 มีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานอธิการบดี
ระดับ 4 มีการปรับปรุงแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานอธิการบดี จาก้อคิดเห็น/เสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน

ผนวก 7

P5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครอบคลุม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ปฏิบตั ิงาน การพัฒนา/จัดหา Hardware , Software และอุปกรณ์ เครือข่าย ฯลฯ ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากร ที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
G5 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติเหมาะสม
ในการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วดั
KPI-5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
KPI-6 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร
2560 : ค่าเฉลี่ย 3.94

G6 บุคลากร/ทีมงานมี KPI-7 ระดับความพึงพอใจ
สมรรถนะในการปฏิบัติ ของผู้รับบริการด้านบุคลากร/
เจ้าหน้าที่
งานตามมาตรฐาน
การบริการ

เป้าหมาย 4 ปี
2562
2562-2565
ร้อยละ
90
80

หน่วยวัด

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

G7 บุคลากรสานักงาน KPI-8 ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
อธิการบดีมีความรักและ และความผูกพันของบุคลากร
ความผูกพันต่อองค์กร สานักงานอธิการบดีทมี่ ตี อ่ องค์กร
2558 : ค่าเฉลี่ย 3.42
KPI-9 อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
2560 : ร้อยละ 96.47

ร้อยละ

2563

2564

85

90

2565

กลยุทธ์

95 SI-5 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดีที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ มศว และแผน
ยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
4
4
4
4
4 SI-6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

รหัส

โครงการ

3.5

3.6

3.7

3.8 SI-8 เสริมสร้างความรักและ
ความผูกพันในองค์กร

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
96
96
96
96
96

ผู้รับผิดชอบหลัก

สอดคล้อง/
ตอบสนอง
(O1,S2,S3)
(T1,S2)
(O1,W2,W5)

P8 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี 2562 - 2565
(ผนวก 8)

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

P9 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน
(ของแต่ละหน่วยงาน)
(ผนวก 9)

ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย (O1,O2,O4,W3)
(ส่วนทรัพยากรบุคคล
C1-C5
ประสานข้อมูล)

P10 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารสาหรับบุคลากรของ
สานักงานอธิการบดี

ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า SI-7 พัฒนาบุคลากรให้สามารถ P11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
4
4
4
4
4 ให้บริการได้ตามมาตรฐานการ
จิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)
ให้บริการที่กาหนดไว้อย่างเข้าใจ
และเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
และเต็มใจ
(ผนวก 10)
3.7

ระยะเวลา
62 63 64 65

P12 โครงการอบรมการเสริมสร้าง
ความรักและความผูกพันต่อองค์กร สาหรับ
ผู้บริหารปฏิบัตกิ าร (ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/
หน.หน่วย/หน.งาน)

ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

C1-C5
(O1,W6,W11)

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

(O1,W1,W7,
W16)
AS-EdPEx
5.2 ก
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

เป้าหมาย 4 ปี
2562
2562-2565

2563

2564

2565

กลยุทธ์

รหัส

โครงการ

P13 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
รักและความผูกพันของบุคลากรที่มตี อ่
สานักงานอธิการบดี
(ผนวก 11)

SI-9 พัฒนางานบริหารบุคคล
P14 โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
และจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
สานักงานอธิการบดี
การทางานของบุคลากร
(ผนวก 12)

P15 โครงการพัฒนาสภาพกายภาพสานักงาน
อธิการบดี
(ผนวก 13)

สรุป : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วดั 5 กลยุทธ์ 8 โครงการ

ระยะเวลา
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผอ.สานักงานอธิการบดี
2. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/
หน.หน่วย

สอดคล้อง/
ตอบสนอง
(O1,W1,W7,
W16)
AS-EdPEx
5.2 ก

ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล

1. ผอ.ส่วนพัฒนาสภาพกายภาพ

2. ผอ.ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
3. ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย

(O1,W1,W4,W7)
(O1,S4)
AS-EdPEx
5.1 ก , 5.2 ก
(O1,W1,W7,
W17)
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G5

ผนวก 8

P8 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี 2562 - 2565
ครอบคลุม กิจกรรมที่นามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่กอ่ ให้เกิด
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามของบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันในองค์กร
โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากร ทั้ง
1. การฝึกอบรม
2. การศึกษาต่อ
3. การพัฒนารูปแบบอื่น ๆ
ทั้งนีแ้ ผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดีต้องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี ตลอดจนกาหนดวิธีการและแผนการดาเนินการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อนาผล
การติดตาม ประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไปด้วย
สาหรับโครงการในแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี รหัส P9 , P10 , P11 และ P12 ให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี

ผนวก 9

P9 โครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน (ของแต่ละหน่วยงาน)
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน (ของแต่ละหน่วยงาน) หมายถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรในสังกัดมีตาแหน่ง/หน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร
ตามโครงการนีห้ มายความถึงทั้งที่หน่วยงานจัดอบรมเอง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และรวมถึงการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการในสายงาน การจัดสัมมนาของหน่วยงานที่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านใน
ช่วงเวลาหนึง่ ระหว่างการจัดสัมมนา
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G6

ผนวก 10

P11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind) และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบริการ
เนือ้ หาหลักสูตรควรครอบคลุมเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย ภาษาท่าทาง รวมทั้งการรับมือกับปัญหา
เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนีต้ ้องเป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่สานักงานอธิการบดีกาหนด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมควรให้ความสาคัญกับกลุ่มที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยตรงก่อน
(front office) สาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า/ผู้รับบริการโดยตรง แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
(back office) อาจสอดแทรกเนือ้ หาในหลักสูตรเฉพาะ เช่น มาตรฐานการรับโทรศัพท์

G7

ผนวก 11

P13 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสานักงานอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรมนี้ ควรดาเนินการต่อเนือ่ งจาก P12 โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร
สาหรับผู้บริหารปฏิบัติการ (ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.หน่วย/หน.งาน)
- โครงการ/กิจกรรมนี้ จะประสบความสาเร็จได้เกิดจากการเรียนรู้ปัจจัยที่เสริมสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กร
การวัดและประเมินค่าความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอย่างถูกวิธี
- โครงการ/กิจกรรมนี้ ครอบคลุม ทั้งระดับองค์กร (สานักงานอธิการบดี) ระดับหน่วยงาน (ส่วน/ฝ่าย/หน่วย)
และระดับบุคคล
- โครงการนีค้ รอบคลุมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ไว้เนือ้ เชื่อใจกัน เช่น การนาของผู้นา การสร้างทีมงาน
และการโยกย้ายงานข้ามส่วนงาน (คาแนะนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12-14 ก.ย. 60)
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G7

ผนวก 12

P14 โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคลสานักงานอธิการบดี
กิจกรรมที่ควรดาเนินการ
- การจัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภาระงาน (ผล SWOT พบว่าจานวนงานและจานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กนั
ในบางหน่วยงาน)
- กาหนดมาตรฐานการเข้าสู่ตาแหน่งตามสายความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน (Career path) และมาตรการจูงใจ/
บังคับให้บุคลากรทาผลงานเพื่อความก้าวหน้า

ผนวก 13

P15 โครงการพัฒนาสภาพกายภาพสานักงานอธิการบดี
กิจกรรมที่ดาเนินการควรมุง่ เน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึง/การขอรับบริการ หรือเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศและความปลอดภัยในการทางาน และกิจกรรมการประหยัดพลังงานถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงการนี้

เอกสารแนบ
ตาราง TOWS Matrix/SWOT Matrix
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง TOWS Matrix/SWOT Matrix
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจัยภายนอก

จุดอ่อน (W)

จุดแข็ง (S)

ปัจจัยภายใน

โอกาส (O)
O1. การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
O2. หน่วยงานในสานักงานอธิการบดีมีเครือข่ายติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น
O3. สานักงานอธิการบดีอยู่ในพืน้ ที่ทาเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการติดต่อ
และมีคมนาคมหลายช่องทาง
O4. มีการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยเหลือใน
การทางานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

S1. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในสายงาน
และให้คาปรึกษา แนะนาในภารกิจที่รับผิดชอบได้
S2. มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
S3. บุคลากรรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้งาน
บางประเภทออกมาดีมากขึ้น ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากร
S4. ในภาพรวมมีบคุ ลากรเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
S5. มีแผน ระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
S6. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนเพือ่ พัฒนาองค์กรให้สอดคล้อง
กับแผนของมหาวิทยาลัย
S7. แต่ละหน่วยงานมีการทางานเป็นทีมและมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
S8. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการ
ปฏิบตั ิงาน
S9. มีครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์สานักงานในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
S10. มีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
S11. เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นต้นแบบให้กบั คณะต่าง ๆ

SI-4 [P6, P7] : (O1, O2, S1)

W1. บุคลากรมีการรับเข้า ลาออกบ่อย ทาให้งานขาดความต่อเนื่อง
W2. ขาดข้อกาหนดที่บงั คับให้บคุ ลากรต้องทาผลงานเพือ่
ความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน (Career Path) และ ขาดแผน
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)
W3. ขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูง
และสอนงานบุคลากรใหม่ในบางหน่วยงาน
W4. จานวนงานและจานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กนั ในบางหน่วยงาน
W5. ขาดการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
W6. บุคลากรยังขาดความชัดเจนในการสื่อสาร การประสานงาน
และจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
W7. บุคลากรขาดความรักและความผูกพันกับองค์กร
W8. การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบโดยทั่วไป
W9. ขาดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
W10. ไม่นาผลการประเมินตนเองมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
W11. ขาดการติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริการให้ทราบ
ความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องต่าง ๆ ที่ให้บริการ
W12. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบนั ขาดการเชื่อมโยง
และเข้าถึงข้อมูลไม่ทั่วถึง
W13. การเบิกสิ่งของที่นามาใช้ในหน่วยงานนั้น บางเรื่องยังมี
ความล่าช้าและไม่เพียงพอ
W14. โครงสร้างหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีภารกิจเฉพาะ หาจุดร่วมได้ยาก
W15. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของ
สานักงานอธิการบดียังมีน้อย
W16. สานักงานอธิการบดีมักพบปัญหาความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงาน
W17. ห้องสุขาหญิงไม่เพียงพอต่อบุคลากรสานักงานอธิการบดี

SI-8 [P12, P13] , SI-9 [P14-P15] : (O1, W1)
SI-5 [P8] : (O1, W2)

SI-5 [P8] : (O1, S2)
SI-5 [P8] : (O1, S3)

SI-9 [P14] : (O1, S4)
SI-1 [P1] : (O1, S5)

SI-3 [P5] : (O1, S8)

SI-1 [P1, P2] : (O1 ,S11)

SI-6 [P9] : (O1, O2, O3, W3)
SI-9 [P14] : (O1, W4)
SI-5 [P8] : (O1, W5)
SI-2 [P3, P4] : (O1, W6)
SI-7 [P11] : (O1, W6)
SI-8 [P12, P13] , SI-9 [P14, P15] : (O1, W7)
SI-2 [P4] : (O4, W8)
SI-2 [P3] : (O1, W9)
SI-1 [P1] : (O1, W10)
SI-7 [P11] : (O1, W11)
SI-3 [P5] : (O1, O4, W12)
SI-2 [P3] : (O1, W13)
SI-1 [P1] : (O1, W14)
SI-2 [P4] : (O1, W15)
SI-8 [P12, P13] : (O1, W16)
SI-9 [P15] : (O1, W17)

ภาวะคุกคาม (T)
T1. จานวนประชากรลดลง มีแนวโน้มให้นิสิตเข้าเรียนลดลง และรายได้ของมหาวิทยาลัย
อาจลดลง มีโอกาสในการปรับลดอัตราบุคลากรมีมากขึ้น
T2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใช้คนทางาน
น้อยลงโอกาสที่บคุ ลากรถูกเลิกจ้าง (Layoff) มีสูงขึ้น
T3. ระบบ Network ของมหาวิทยาลัยล่าช้าและขัดข้องบ่อย

SI-5 [P8] : (T1, S2)

