
 

 

       แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขานุการ 

                คณะเทคโนโลย ี

               มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

               ปีงบประมาณ 2560 

 



 

ค าน า 

   แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี (พ.ศ.2560) เป็นแผนของส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ที่ใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี บุคลากรได้รับการพัฒนา มีระบบสารสนเทศท่ีครบถ้วน ทันสมัย และมี

เป้าหมายการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้ ความส าเร็จของแผน นี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย ที่จะน าแผนไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

และจริงจัง อันจะส่งผลให้ส านักงานฯ ด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

 

 

                                                                       ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 

                                                                                       กันยายน 2559 

 
 
 
 

 



ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560  

 

ปรัชญา 

 

 

ร่วมใจ ให้บริการ ท างานอย่างมืออาชีพ 

วิสัยทัศน ์

 

เป็นองค์กรท างานอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นเลิศด้านบริการ 
 

ปณิธาน 

 

สามัคคี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ บริการที่ดี  
 

พันธกิจ 

 

สนับสนุน ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
และมีความเป็นเลิศด้านการบริการ  
 

ค่านิยมองค์กร 

 

Go Top 
 

• Goodness=ยึดมั่นในความดีงาม (ท างานอย่างมีจรรยาบรรณ และเที่ยงธรรม) 

• Teamwork=ท างานเป็นทีม (ท างานอย่างมีส่วนร่วมและความสามัคคีของทุกคน) 

• Open mind=ท างานด้วยใจบริการ (ช่วยเหลือ และให้บริการด้วยความเต็มใจ) 

• Professional=ท างานอย่างมืออาชีพ (ท างานอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้อง ) 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1. สรา้งระบบงานมุง่เนน้ผูใ้ชบ้รกิาร และมธีรรมาภบิาล  

 ยุทธศาสตร์ 2. สง่เสรมิบคุลากรเป็นมอือาชพี และผกูพันองคก์ร 

 
 ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาภมูทิัศนแ์ละสิง่แวดลอ้มทีด่อียา่งยัง่ยนื 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ ์

 
ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



                                                     
แผนปฏบิตัริาชการส านักงาน
เลขานุการคณะเทคโนโลย ี

2560 
  

 

 

ยทุธศาสตร/์วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
 

ระดับ 

กจิกรรม 
ผูรั้บผดิชอบ 

 
 1 2 3 4 5 

             

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งระบบงาน
มุง่เนน้ผูใ้ชบ้รกิาร  
และมธีรรมาภบิาล     

     

    

1.เพิม่คณุภาพในการ
ปฏบิตังิาน 

1.รอ้ยละความส าเร็จของ
แผนงาน            

100 60 70 80 90 100 
-จัดท าแผนปฏบิตั ิ
ราชการของหน่วยงาน 

งานนโยบายและ
แผน/บคุลากร 

  2.จ านวนระบบ e-Service 
1     1 

-พัฒนางานเขา้สูร่ะบบ 
e-Service 

งานคอมพวิเตอร/์
บคุลากร 

  3.รอ้ยละความส าเร็จของ
ระบบคณุภาพ 100 60 70 80 90 100 

-พัฒนาระบบ 5 ส 
หรอืระบบคณุภาพอืน่ 

ส านักงาน
เลขานุการ/บคุลากร 

2.พัฒนาระบบขอัมลูสนับสนุน
การบรหิารจัดการขององคก์ร 

4.รอ้ยละของขอ้มลูเสร็จ
ตามแผนและถกูตอ้ง  100 60 70 80 90 100 

-จัดท าแผนการพัฒนา
ขอ้มลูของหน่วยงาน 

บคุลากร 

3.สรา้งประสทิธภิาพของการ
บรหิารทรัพยากรใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ 

5.รอ้ยละของการใช ้

งบประมาณตามแผน 95 75 80 85 90 95 

-ประชมุตดิตามการใช ้

งบประมาณทกุ 2 เดอืน 
งานบญัช/ีบคุลากร 

4.พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร
โดยเนน้ผูใ้ชบ้รกิาร 

6.ระดับความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

4.25 3.75 4 4.25 4.75 5 
-ประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 

งานคอมพวิเตอร/์
บคุลากร 

  7.รอ้ยละของบคุลากรมกีาร
พัฒนารปูแบบการบรกิาร
และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

75 75 80 85 90 95 
-บคุลากรพัฒนารปูแบบ
การบรกิารและขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน 

บคุลากร 

5.พัฒนาการท างานแบบมสีว่น
รว่ม 

8.รอ้ยละของการมสีว่นรว่ม
ของบคุลากร 80 80 85 90 95 100 

-บคุลากรมสีว่นรว่ม
กจิกรรมของหน่วยงาน 

บคุลากร 



ยทุธศาสตร/์วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์

  
ตัวชีว้ัด 

  
เป้าหมาย  

 

ระดับ 

กจิกรรม 
  

ผูรั้บผดิชอบ 
  1 2 3 4 5 

ยทุธศาสตรท์ี ่2สง่เสรมิ
บคุลากรเป็นมอือาชพี และ
ผกูพันองคก์ร   

  

     

  

  

1.พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้
และทักษะในการปฏบิตังิาน
อยา่งมอือาชพี   

1.จ านวนบคุลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
ใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้              1 

    

1 

-จัดท าแผนเพือ่ให ้
บคุลากรสายสนับสนุน
ไดรั้บการแตง่ตัง้ให ้
ด ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้         

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

  2.รอ้ยละของบคุลากรมี
ผลงานหรอืคูม่อืในการ
ปฏบิตังิาน 

80 60 65 70 75 80 -ก าหนดในTORของ
บคุลากร 

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

  

3.รอ้ยละของบคุลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ดรั้บการพัฒนา
ศักยภาพ 3 ครัง้ตอ่ปี 100 60 70 80 90 100 

-สนับสนุนงบประมาณ
เพือ่พัฒนาตนเองของ
บคุลากร 
-กจิกรรมการจัดการ
ความรู ้

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

 2.พัฒนาระบบสวัสดกิารและ
สิง่จงูใจเพือ่สรา้งความผกูพัน
ของบคุลากรในองคก์ร 

4.จ านวนครัง้ในการเสนอขอ
อตัราก าลังตามแผน
อตัราก าลัง 

2 

  

 1 2 

-เสนอขออตัราก าลัง
ตามแผนมหาวทิยาลัย งานนโยบายและ

แผน/บคุลากร 

  

5.ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากร 

4.25 3.75 4 4.25 4.75 5 

-จัดกจิกรรมสนับสนุน
บคุลากรใหเ้กดิความสขุ
และผกูพันธอ์งคก์ร 

ส านักงานเลขานุการ/
บคุลากร 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร/์
วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์

 

ตัวชีว้ัด 
 

 
เป้าหมาย 

 

ระดับ  
กจิกรรม 

 

 
ผูรั้บผดิชอบ 

 1 2 3 4 5 

 

     

 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
พัฒนาภมูทิัศนแ์ละ
สิง่แวดลอ้มทีด่อียา่ง
ยัง่ยนื   

  

     

    

1.พัฒนาและเพิม่
พืน้ทีใ่นการจัด
กจิกรรมใหน้สิติ  

1.จ านวนพืน้ทีพ่ัฒนาหรอื
เพิม่ขึน้ในการจัดกจิกรรมให ้
นสิติ  

1 
    

1 -พัฒนาพืน้ทีอ่า่น
หนังสอืและท ากจิกรรม 

งานอาคารสถานที ่

2.มรีะบบ IT และ
เครอืขา่ยทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

2.ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่ระบบ IT และ
เครอืขา่ย 4 4.25 3.75 4 4.25 4.75 

-ส ารวจระบบITให ้
เพยีงพอตอ่การใชง้าน 
-ระเมนิความพงึพอใจ
ของบคุลากร 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 

3.พัฒนาภมูทิัศนแ์ละ
สิง่แวดลอ้มภายในได ้
อยา่งยัง่ยนื 

3.ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่การพัฒนาภมูทิัศน์
และสิง่แวดลอ้ม 4 4.25 3.75 4 4.25 4.75 

-โครงการฺBig cleaning 
-ประเมนิความพงึพอใจ
ของบคุลากร งานอาคารสถานที ่



4. เป้าหมายส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 2560 

ล าดับ  BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยเน้นผู้ใช้บริการ 1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4.25 
2 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาและเพ่ิมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้นิสิต 2.จ านวนพ้ืนที่พัฒนาหรือเพ่ิมขึ้นในการจัด

กิจกรรมให้นิสิต  
1 

3 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายได้ในอย่างยั่งยืน      3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

4 

4 กระบวนการ ( I ) เพ่ิมคุณภาพในการปฏิบัติงาน    4.ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน   100 

5.จ านวนระบบ e-Service 1 
6.ร้อยละความส าเร็จของระบบคุณภาพ        1 

5 กระบวนการ( I ) พัฒนาระบบขัอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของ
องค์กร 

7.ร้อยละของข้อมูลเสร็จตามแผนและถูกต้อง  
100 

6 กระบวนการ( I ) 
 

มีระบบ IT และเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 8.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ 
IT และเครือข่าย 

4 

7 การเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากร 
 ( L ) 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ   

9.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น              

1 

10.ร้อยละของบุคลากรมีผลงานหรือคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 

80 

11.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 2 คร้ังต่อป(ีโดยต้องมีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ) 

100 



8 
 

ล าดับ  BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
8 การเรียนรู้และการ

พัฒนาบุคลากร 
 ( L ) 

พัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจเพ่ือสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

12.จ านวนคร้ังในเสนอขออัตราก าลังตามแผน
อัตราก าลัง 

2 

13.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการ 
 

4.25 

9 การเงิน( F ) 
 

สร้างประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

14.ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน 
95 
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10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


